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ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บลป ทว
ภ ป ทว  จง วดชมพร



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

ทศบ ลต บลป ทว
ภ ป ทว จง วดชมพร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 285,262.61 730,500.00 288,000.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ
นญ ต

533,032.70 546,000.00 545,500.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สน 671,161.58 805,000.00 805,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 93,201.00 85,000.00 104,000.00

มวดร ยได้จ ทน 6,725.00 1,000.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,589,382.89 2,167,500.00 1,749,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษีจดสรร 14,922,034.93 16,143,000.00 15,609,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,922,034.93 16,143,000.00 15,609,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด งน ด นนท่วไป 13,128,065.00 13,200,000.00 14,342,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,128,065.00 13,200,000.00 14,342,000.00

รวม 29,639,482.82 31,510,500.00 31,700,500.00



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 3,742,051.67 3,889,100.00 4,169,810.00

งบบุคลากร 12,897,857.00 14,228,830.00 15,235,760.00

งบดา นินงาน 6,545,967.89 10,489,960.00 9,486,430.00

งบลงทุน 104,689.00 510,300.00 341,930.00

งบ งินอุดหนุน 2,204,660.00 2,391,000.00 2,465,600.00

25,495,225.56 31,509,190.00 31,699,530.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลปะทิว

อาเภอปะทิว  จัง วัดชมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลปะทิว
อาเภอปะทิว  จัง วัดชมพร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 10,881,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,327,810

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,500,350

แผนงานสาธารณสข 1,704,400

แผนงานเค ะและชมชน 2,673,310

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน 225,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 242,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา 2,426,930

แผนงานการพาณิชย์ 547,600

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,169,810

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,699,530



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บลป ทว
ภ ป ทว จง วดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,169,810 4,169,810
    งบกล ง 4,169,810 4,169,810

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,330,240 1,806,560 355,320 8,492,120
     งน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง) 2,624,640 0 0 2,624,640

     งน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 3,705,600 1,806,560 355,320 5,867,480

งบดา นินงาน 1,784,600 524,600 0 2,309,200
    ค่ ต บแทน 134,600 102,000 0 236,600

    ค่ ใช้ส ย 772,000 258,000 0 1,030,000

    ค่ วสดุ 330,000 141,600 0 471,600

    ค่ ส ธ รณูปโภค 548,000 23,000 0 571,000

งบลงทุน 0 25,500 0 25,500
    ค่ ครุภณฑ์ 0 25,500 0 25,500

งบ งินอุดหนุน 55,000 0 0 55,000
     งน ุด นุน 55,000 0 0 55,000

รวม 8,169,840 2,356,660 355,320 10,881,820

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 1,503,810 1,503,810
     งน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,503,810 1,503,810

งบดา นินงาน 824,000 824,000
    ค่ ต บแทน 11,000 11,000

    ค่ ใช้ส ย 408,000 408,000

    ค่ วสดุ 405,000 405,000

รวม 2,327,810 2,327,810

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 681,900 1,055,030 1,736,930
     งน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 681,900 1,055,030 1,736,930

งบดา นินงาน 165,000 2,217,820 2,382,820
    ค่ ใช้ส ย 80,000 806,920 886,920

    ค่ วสดุ 85,000 1,303,900 1,388,900

    ค่ ส ธ รณูปโภค 0 107,000 107,000

งบ งินอุดหนุน 40,000 2,340,600 2,380,600
     งน ุด นุน 40,000 2,340,600 2,380,600

รวม 886,900 5,613,450 6,500,350

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,201,800 0 1,201,800
     งน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,201,800 0 1,201,800

งบดา นินงาน 175,600 327,000 502,600
    ค่ ต บแทน 5,000 0 5,000

    ค่ ใช้ส ย 100,000 327,000 427,000

    ค่ วสดุ 68,600 0 68,600

    ค่ ส ธ รณูปโภค 2,000 0 2,000

รวม 1,377,400 327,000 1,704,400

น้ : 5/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 0 940,200 940,200
     งน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 0 940,200 940,200

งบดา นินงาน 248,110 1,485,000 1,733,110
    ค่ ใช้ส ย 233,110 1,135,000 1,368,110

    ค่ วสดุ 15,000 330,000 345,000

    ค่ ต บแทน 0 20,000 20,000

รวม 248,110 2,425,200 2,673,310
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 135,000 135,000
    ค่ ใช้ส ย 135,000 135,000

งบลงทุน 90,000 90,000
    ค่ ครุภณฑ์ 90,000 90,000

รวม 225,000 225,000

น้ : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 100,000 112,500 212,500
    ค่ ใช้ส ย 100,000 112,500 212,500

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

รวม 130,000 112,500 242,500

น้ : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,360,900 0 1,360,900
     งน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,360,900 0 1,360,900

งบดา นินงาน 329,600 510,000 839,600
    ค่ ต บแทน 11,000 0 11,000

    ค่ ใช้ส ย 70,000 170,000 240,000

    ค่ วสดุ 118,600 340,000 458,600

    ค่ ส ธ รณูปโภค 130,000 0 130,000

งบลงทุน 0 226,430 226,430
    ค่ ที่ดนแล ส่งก่ สร้ ง 0 226,430 226,430

รวม 1,690,500 736,430 2,426,930

น้ : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดา นินงาน 547,600 547,600
    ค่ ใช้ส ย 192,600 192,600

    ค่ วสดุ 35,000 35,000

    ค่ ส ธ รณูปโภค 320,000 320,000

รวม 547,600 547,600

น้ : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลป ทว
ภ ป ทว  จง วดชุมพร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน 1,097,028.51 640.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 16,720.00 28.50 500.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดนแล ส่งปลูกสร้ ง 0.00 74,950.21 500,000.00 -85.00 % 75,000.00
     ภ ษีป้ ย 166,478.50 147,244.00 160,000.00 -6.25 % 150,000.00
     กรรงนก ีแ ่น 59,435.78 62,399.90 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,339,662.79 285,262.61 730,500.00 288,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร 970.00 882.70 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย 110,850.00 120,680.00 120,000.00 1.67 % 122,000.00
     ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ส่งปฏกูล 0.00 2,000.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร

1,800.00 1,260.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00

     ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลว พื่
ก รโฆษณ

200.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร 2,160.00 2,100.00 3,000.00 -16.67 % 2,500.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 558.00 460.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณชย์ 340.00 70.00 500.00 0.00 % 500.00

วนที่พมพ์ : 10/9/2564  15:38:35 น้  : 1/3



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

     ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกจก รน้ มน ชื้ พลง 2,520.00 3,120.00 2,500.00 40.00 % 3,500.00
     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 276,550.00 289,000.00 290,000.00 0.00 % 290,000.00
     ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก 10,250.00 10,700.00 30,000.00 -60.00 % 12,000.00
     ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยรกษ คว มส ดแล คว ม ปน
ร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง

0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถ่น 10,731.00 16,967.00 12,000.00 41.67 % 17,000.00
     ค่ ปรบก รผดสญญ 196,040.00 65,978.00 50,000.00 40.00 % 70,000.00
     ค่ ปรบ ื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขนส่งปฏกูล รื มูลฝ ย 2,000.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

18,700.00 13,200.00 24,000.00 -37.50 % 15,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสนค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ 4,500.00 4,300.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน 0.00 1,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 70.00 120.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง 350.00 395.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ 900.00 800.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 639,489.00 533,032.70 546,000.00 545,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่ ช่ รื บรก ร 366,978.76 350,500.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ด ก บี้ย 317,295.06 317,161.58 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ค่ ต บแทนต มที่กฎ ม ยก นด 4,000.00 3,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 688,273.82 671,161.58 805,000.00 805,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ จ น่ ย ศษข ง 14,567.50 10,580.00 15,000.00 -20.00 % 12,000.00

วนที่พมพ์ : 10/9/2564  15:38:35 น้  : 2/3



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

     ค่ ข ย กส รก รจดซื้ จดจ้ ง 10,300.00 11,800.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 52,793.96 70,821.00 60,000.00 33.33 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 77,661.46 93,201.00 85,000.00 104,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สน 0.00 6,725.00 1,000.00 600.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 6,725.00 1,000.00 7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต์ 373,083.82 495,967.72 400,000.00 25.00 % 500,000.00
     ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 13,482,772.89 12,526,127.08 13,500,000.00 -3.70 % 13,000,000.00
     ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 641,143.66 612,984.38 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภ ษีธุรกจ ฉพ 27,892.37 24,188.84 27,000.00 -7.41 % 25,000.00
     ภ ษีสรรพส มต 1,245,004.95 1,085,789.37 1,300,000.00 -7.69 % 1,200,000.00
     ค่ ภ ค ลวงแร่ 14,109.30 13,008.74 16,000.00 -12.50 % 14,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 10,947.95 9,640.80 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียนสทธแล นตกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดน

198,581.00 154,328.00 190,000.00 -15.79 % 160,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,993,535.94 14,922,034.93 16,143,000.00 15,609,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 12,699,084.00 13,128,065.00 13,200,000.00 8.65 % 14,342,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,699,084.00 13,128,065.00 13,200,000.00 14,342,000.00
รวมทุกหมวด 31,437,707.01 29,639,482.82 31,510,500.00 31,700,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลป ทว

ภ ป ทว จง วดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,700,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 288,000 บาท
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน จ นวน 3,000 บ ท

ต้งไว้น้ ยกว่ ป 2564  นื่ งจ กค ดว่ จ ลื ท่ กบลูก นี้ภ ษี

ภ ษีที่ดนแล ส่งปลูกสร้ ง จ นวน 75,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ภ ษีป้ ย จ นวน 150,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

กรรงนก ีแ ่น จ นวน 60,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 545,500 บาท
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร จ นวน 1,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน 122,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ส่งปฏกูล จ นวน 2,000 บ ท

ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่จ น่ ย
ร รื ส สม ร

จ นวน 1,500 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร จ นวน 2,500 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

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

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563
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ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณชย์ จ นวน 500 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกจก รน้ มน ชื้ พลง จ นวน 3,500 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 290,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน 12,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถ่น จ นวน 17,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ปรบก รผดสญญ จ นวน 70,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

จ นวน 15,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสนค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ จ นวน 5,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน จ นวน 1,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 500 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง จ นวน 500 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ จ นวน 500 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 805,000 บาท
ค่ ช่ รื บรก ร จ นวน 400,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ด ก บี้ย จ นวน 400,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563
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ค่ ต บแทนต มที่กฎ ม ยก นด จ นวน 5,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 104,000 บาท
ค่ จ น่ ย ศษข ง จ นวน 12,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ข ย กส รก รจดซื้ จดจ้ ง จ นวน 12,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 80,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

หมวดรายได้จากทุน รวม 7,000 บาท
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สน จ นวน 7,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,609,000 บาท

ภ ษีรถยนต์ จ นวน 500,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 13,000,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ จ นวน 700,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ภ ษีธุรกจ ฉพ จ นวน 25,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ภ ษีสรรพส มต จ นวน 1,200,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 14,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 10,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563
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ค่ ธรรม นียมจดท บียนสทธแล นตกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 160,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,342,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป จ นวน 14,342,000 บ ท

-ต้งไว้ใกล้ คียงร ยรบจรงป 2564
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ นี้ งิน 1,079,919.12 1,095,070.55 881,300 1.51 % 894,600

คาชาระดอ บี้ย 80,441.06 65,289.62 46,900 -40.3 % 28,000

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม 218,973 187,124 224,200 10.9 % 248,630

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 9,580 8,575 12,000 0 % 12,000

บี้ยยังชีพผสงอายุ 1,525,600 1,641,400 1,836,000 8.56 % 1,993,200

บี้ยยังชีพความพิ าร 241,600 253,600 278,400 -3.45 % 268,800

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์ 0 0 12,000 -50 % 6,000

งินสารองจาย 0 38,479 50,000 40 % 70,000

รายจายตามขอผ พัน

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

0 0 0 100 % 520,780

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร 0 0 100,000 -50 % 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลปะทิว
อา ภอปะทิว    จัง วัดชุมพร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย 30,194.9 31,339.5 32,000 -13.13 % 27,800

งินสมทบ องทุนสง สริมสุขภาพชุมชน 
(สปสช.)

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

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

369,270 371,174 549,400 -100 % 0

รวมงบกลาง 3,555,578.08 3,742,051.67 4,072,200 4,169,810
รวมงบกลาง 3,555,578.08 3,742,051.67 4,072,200 4,169,810
รวมงบกลาง 3,555,578.08 3,742,051.67 4,072,200 4,169,810

รวมแผนงานงบกลาง 3,555,578.08 3,742,051.67 4,072,200 4,169,810
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

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

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

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

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

198,720 171,120 198,720 0 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,481,120 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 1,726,341 1,923,210 2,368,230 5.39 % 2,495,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

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

งินประจาตาแ นง 126,000 130,500 144,000 0 % 144,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 875,760 902,160 936,120 2.32 % 957,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 37,080 24,840 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,849,181 3,064,710 3,556,350 3,705,600
รวมงบบุคลากร 5,357,901 5,545,830 6,180,990 6,330,240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

48,000 48,000 154,000 -54.55 % 70,000

คา บี้ยประชุม 6,850 6,100 10,000 0 % 10,000

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

คา ชาบาน 36,000 33,000 42,000 -14.29 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 13,600

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 8,800 10,950 6,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 99,650 98,050 212,000 134,600
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 271,452 293,680 400,000 -100 % 0

คาโฆษณาและ ผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 50,000

คาจาง มาทาความสะอาด 0 0 0 100 % 280,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะจางทา 0 0 0 100 % 20,000

คาถาย อ สาร คา ย็บ นังสือ รือ ขาป
นังสือ

0 0 0 100 % 5,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร 2,643 5,488 60,000 -16.67 % 50,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง 0 0 70,000 -100 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 58,206 78,753 111,260 -10.12 % 100,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม 
และพวงมาลา

3,000 1,810 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครง ารจัดงานวันสาคัญของชาติ และวัน
สาคัญอื่นๆ ที่ทางราช าร า นดขึ้น ป็น
รณีพิ ศษ

0 53,295.25 60,000 -16.67 % 50,000

โครง ารจัดงานวันสาคัญของชาติ และวัน
อื่นๆ ที่ทางราช าร า นดขึ้น ป็น รณี
พิ ศษ

129,845.75 0 0 0 % 0

โครง าร ตรียมและรับ สด็จในโอ าสตางๆ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครง ารป ปองสถาบันสาคัญของชาติ พื่อ
สริมสรางความสมานฉันท์

0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารปอง ัน ารทุจริตภาครัฐและ าร
แ ไขปญ ายา สพติด ทศบาลตาบลปะทิว

0 0 3,000 0 % 3,000

โครง ารฝึ อบรมปล จิตสานึ จา นาที่
ทองถิ่นดานความซื่อสัตย์สุจริตและปอง ัน
ผลประโยชน์ทับซอน

0 0 13,000 0 % 13,000

โครง ารฝึ อบรมสง สริมคุณธรรม 
จริยธรรม แลพัฒนาศุ ยภาพใน ารปฏิบัติ
งานของ จา นาที่ทองถิ่น

0 0 0 100 % 18,000

โครง ารฝึ อบรมสง สริมคุณธรรม
จริยธรรมของ จา นาที่ทองถิ่น

104,276 0 0 0 % 0

โครง ารพัฒนาขอมลอิ ล็ ทรอนิ และ
ระบบ ว็บไซด์ ทศบาลตาบลปะทิว

3,300 3,531 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารพัฒนาขอมลอิ ล็คทรอนิคและ
ระบบ ว็บไซด์ ทศบาลตาบลปะทิว

0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารอบรมบทบาทของผบริ ารทองถิ่น
และสมาชิ สภาทองถิ่น

0 0 12,000 -16.67 % 10,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 24,923.52 31,687.44 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 597,646.27 468,244.69 872,260 772,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 63,754.8 56,356 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 1,254 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,513 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุ อสราง 15,206.84 4,684.46 15,000 -33.33 % 10,000

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

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 49,667.46 37,571 120,000 0 % 120,000

วัสดุ าร ษตร 0 4,237.2 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 10,540 8,830 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 141,682.1 112,932.66 360,000 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 368,986.59 399,851.17 395,000 -11.39 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 129,934.94 58,333.84 75,000 60 % 120,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 4,734.75 4,635.24 25,000 0 % 25,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 42,366.82 39,547.2 48,000 0 % 48,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 546,023.1 502,367.45 548,000 548,000
รวมงบดาเนินงาน 1,385,001.47 1,181,594.8 1,992,260 1,784,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

จัดซื้อ าอี้คณะผบริ าร 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อ าอี้สานั งานบุ นัง แบบมีที่ทาว
แขน

0 2,900 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแข 0 0 12,900 -100 % 0

จัดซื้อโตะทางานคณะผบริ าร 0 0 38,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะทางานผบริ ารพรอม าอี้  0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อโตีะทางาน ล็  ขนาด 3.5 ฟุต 
พรอม ระจ

0 4,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

จัดซื้อ ลองภาายภาพนิ่งดิจิตอลแบบ DSLR 
และอุป รณ์

48,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,900 7,100 91,900 0
รวมงบลงทุน 48,900 7,100 91,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

โครง าร พิ่มประสิทธิภาพศนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น อา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 15,000

โครง าร พิ่มประสิทธิภาพศนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น อา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  15:39 นา : 8/43



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

งินอุด นุนสวนราช าร

โครง ารจัด ิจ รรมงาน พระราชพิธี รัฐพิธี 
พิธี ารตางๆ วันสาคัญ รือ ารดา นินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล และ ารสั่ง ารของ
จัง วัดชุมพร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

0 15,000 0 0 % 0

โครง ารจัด ิจ รรมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี 
 พิธี ารตางๆ  วันสาคัญตามนโยบาย
รัฐบาลและ ารสั่ง ารของจัง วัดชุมพร  
ประจาปีงบประมาณ  2564  

0 0 40,000 -100 % 0

โครง ารจัด ิจ รรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
พิธี ารตางๆ วันสาคัญตามนโยบายรัฐบาล
และ ารสั่ง ารของจัง วัดชุมพร ประจาปี
งบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 55,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 55,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,791,802.47 6,749,524.8 8,320,150 8,169,840
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 962,160 1,017,720 1,098,960 5.5 % 1,159,400

งินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนั งานจาง 520,440 541,320 573,960 5.44 % 605,160

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 9,480 420 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,534,080 1,601,460 1,714,920 1,806,560
รวมงบบุคลากร 1,534,080 1,601,460 1,714,920 1,806,560

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

98,590 125,140 134,000 -40.3 % 80,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 14,200 14,400 17,000 0 % 17,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 5,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 1,600 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 112,790 141,140 152,000 102,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 15,400 26,240 58,000 -100 % 0

คาโฆษณษ และ ผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 3,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทา 0 0 0 100 % 5,000

คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรม นียมตาง ๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 112,963 26,959 100,000 -20 % 80,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 0 23,000 30.43 % 30,000

โครง ารผชาระภาษีดี ดน 0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารบันทึ บัญชีดวยระบบ
คอมพิว ตอร์(e-LAAS)

2,530 0 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 7,200 46,010 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 138,093 99,209 271,000 258,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 50,288 47,849 60,000 0 % 60,000

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

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 1,281.91 733 3,600 0 % 3,600

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 60,600 47,090 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 112,169.91 95,672 141,600 141,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย์ 1,992 13,275.6 17,000 35.29 % 23,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,992 13,275.6 17,000 23,000
รวมงบดาเนินงาน 365,044.91 349,296.6 581,600 524,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

จัดซื้อ าอี้สานั งาน 0 10,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ 0 23,000 0 100 % 23,000

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ตั้งโตะ 23,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อ ครื่องสารองไฟ 0 0 12,500 -80 % 2,500

จัดซื้อจอคอมพิว ตอร์ 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,000 37,000 20,500 25,500
รวมงบลงทุน 23,000 37,000 20,500 25,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,922,124.91 1,987,756.6 2,317,020 2,356,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,713,927.38 8,737,281.4 10,637,170 10,881,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 272,460 288,540 313,440 5.28 % 330,000

คาจางล จางประจา 264,660 277,920 298,020 3.36 % 308,040

คาตอบแทนพนั งานจาง 724,440 753,600 789,870 6.57 % 841,770

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 57,540 39,540 30,000 -20 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,319,100 1,359,600 1,431,330 1,503,810
รวมงบบุคลากร 1,319,100 1,359,600 1,431,330 1,503,810
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 6,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 4,800 2,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,800 2,400 10,000 11,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 7,740 0 15,000 0 % 15,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 6,634 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครง ารชวย ลือผประสบภัยภายใน ขต
ทศบาล

0 0 40,000 -25 % 30,000

โครง ารปอง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าลตางๆ

17,958 11,371 23,000 0 % 23,000

โครง ารฝึ อบรม ารปอง ันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึ ษา

0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารฝึ อบรม ลั สตรชุดปฏิบัติ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ ทศบาลตาบลปะทิว

0 69,670 100,000 -50 % 50,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 172,226.86 65,565.05 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 204,558.86 146,606.05 458,000 408,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 1,870 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,100 2,360 20,000 0 % 20,000

วัสดุ อสราง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 19,215 9,800 200,000 -25 % 150,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 34,539.12 24,659 100,000 0 % 100,000

วัสดุ าร ษตร 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 15,000 13,600 20,000 200 % 60,000

วัสดุอื่น 99,600 68,000 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 176,324.12 118,419 475,000 405,000
รวมงบดาเนินงาน 385,682.98 267,425.05 943,000 824,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อต ล็  แบบ 2 บาน จานวน 1 ต 6,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,900 0 17,000 0
รวมงบลงทุน 6,900 0 17,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,711,682.98 1,627,025.05 2,391,330 2,327,810
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,711,682.98 1,627,025.05 2,391,330 2,327,810

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 235,680 247,298 481,480 41.63 % 681,900

คาตอบแทนพนั งานจาง 88,867 0 4,000 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 9,271 0 10,710 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 333,818 247,298 496,190 681,900
รวมงบบุคลากร 333,818 247,298 496,190 681,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 25,000 25,000 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 25,000 5,000 0
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 24,860 3,200 25,000 0 % 25,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 28,824 23,230 45,000 -55.56 % 20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 53,684 26,430 85,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 0 1,340 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 52,350 28,500 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 52,350 29,840 85,000 85,000
รวมงบดาเนินงาน 131,034 81,270 175,000 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

โครง ารสง สริมคุณภาพผ รียนสมาตรฐาน
ารศึ ษา

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 464,852 328,568 711,190 886,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 557,940 591,600 638,000 5.31 % 671,880

งินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 303,360 315,480 331,200 3 % 341,150

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 15,480 3,360 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 876,780 910,440 969,200 1,055,030
รวมงบบุคลากร 876,780 910,440 969,200 1,055,030
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 7,900 9,135 20,000 -100 % 0

จาง มาบริ ารทาความสะอาดศนย์พัฒนา
ด็ ล็ บานบางสน

0 0 0 100 % 147,600

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง าร ด็ ปฐมวัยใสใจภมิปญญาทองถิ่น 0 0 3,500 0 % 3,500

โครง าร ด็ ปฐมวัยใสใจภมิปญญาทองถิ่น 514 0 0 0 % 0

โครง ารปอง ันภัยในศนย์พัฒนา ด็ ล็
บานบางสน

0 0 10,000 100 % 20,000

โครง ารฝึ อบรมและสง สริม าร รียนร
นอ อง รียนของ ด็ ล็

0 0 5,000 -100 % 0

โครง ารฝึ อบรมและสง สริม าร รียนร
นอ อง รียนของ ด็ ล็  ศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานบางสน

2,435.4 0 0 0 % 0

โครง ารฝึ อบรมสง สริม ารพัฒนาครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

0 0 10,000 50 % 15,000

โครง ารฝึ อบรมสง สริม ารพัฒนาครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

7,574 0 0 0 % 0

โครง าร พิ่มไอโอดีน  พิ่มไอคิวและอีคิว 0 0 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทิดไทองค์
ราชัน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครง ารศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทิดไทองค์
ราชัน

3,430 1,685 0 0 % 0

โครง ารศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบางสนใส
ใจสิ่งแวดลอม

0 0 5,000 0 % 5,000

โครง าร ศรษฐ ิจพอ พียงใน ด็ ปฐมวัย 0 0 4,000 0 % 4,000

โครง ารสง สริมพัฒนา ารของ ด็ ล็ 0 0 21,000 -4.76 % 20,000

โครง ารสง สริมพัฒนา ารของ ด็ ล็ 5,790.2 2,753 0 0 % 0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

0 0 612,430 -11.2 % 543,820

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

635,886 635,878 0 0 % 0

โครง ารสายใยแ งรั 0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารอบรมและ ารแล ปลี่ยน รียนร
พื่อสง สริมทั ษะ าร ลี้ยงด ด็ ปฐมวัย

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครง ารอบรมและ ารแล ปลี่ยน รียนร
พื่อสง สริมทั ษะ าร ลี้ยงด ด็ ปฐมวัย

4,644 0 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 17,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 668,173.6 667,351 743,930 806,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน 11,387 20,256 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,489 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 18,968 14,061 25,000 4,675.6 % 1,193,900

คาอา าร สริม (นม) 974,967.2 897,697.98 1,220,630 -100 % 0

วัสดุ อสราง 17,146.47 49,734.96 35,000 0 % 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 360 5,880 10,000 0 % 10,000

วัสดุ าร ษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 3,800 1,200 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 1,028,117.67 988,829.94 1,355,630 1,303,900
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 56,109.56 50,275.9 70,000 0 % 70,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 8,123.99 17,979.22 25,000 0 % 25,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 1,290.42 1,287.21 2,000 0 % 2,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 8,319.77 7,575.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 73,843.74 77,117.93 107,000 107,000
รวมงบดาเนินงาน 1,770,135.01 1,733,298.87 2,206,560 2,217,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

โครง ารคายทั ษะชีวิต ยาวชน คนพอ
พียง คนดีศรีปะทิว

0 0 0 100 % 30,000

โครง าร ปิดบานคุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย 
วิถีพอ พียง

0 0 30,000 0 % 30,000

โครง ารสง สริมคุณภาพผ รียนสมาตรฐาน
ารศี ษา

40,000 0 0 0 % 0

โครง ารอา าร ลางวันของ ด็ นั รียน
โรง รียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์
บารุง)

2,336,000 2,174,660 2,236,000 1.99 % 2,280,600

รวมเงินอุดหนุน 2,376,000 2,174,660 2,266,000 2,340,600
รวมงบเงินอุดหนุน 2,376,000 2,174,660 2,266,000 2,340,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,022,915.01 4,818,398.87 5,441,760 5,613,450
รวมแผนงานการศึกษา 5,487,767.01 5,146,966.87 6,152,950 6,500,350

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 736,620 774,240 834,000 5.4 % 879,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 143,040 148,800 154,950 73.48 % 268,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 16,380 10,620 5,400 122.22 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 938,040 975,660 1,036,350 1,201,800
รวมงบบุคลากร 938,040 975,660 1,036,350 1,201,800

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 12,000 6,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,000 6,000 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 20,524 22,608 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 2,830 16,690 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 23,354 39,298 100,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน 6,439 20,370 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 20,600 5,000 0 % 5,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 1,150.89 849 3,600 0 % 3,600

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 0 5,615 5,000 0 % 5,000

วัสดุ าร ษตร 7,784.55 4,092.35 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 7,850 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 26,200 17,630 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 41,574.44 77,006.35 78,600 68,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 2,000
รวมงบดาเนินงาน 76,928.44 122,304.35 185,600 175,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ าร ษตร

จัดซื้อ ครื่องพนยามือโย 0 2,889 0 0 % 0

จัดซื้อ ครื่องพนละอองฝอยละ อียด ULV 0 32,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,889 0 0
รวมงบลงทุน 0 34,889 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,014,968.44 1,132,853.35 1,221,950 1,377,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 2,280 5,000 0 % 5,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง าร อสม.รวมน้าใจสราง ด็ ไทย
ปญญา ลิศดวยไอโอดีน

0 16,825 27,000 -44.44 % 15,000

โครง ารทองถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่
สี ขียว

0 0 10,000 -30 % 7,000

โครง ารฝึ อบรม ารจัด ารขยะและสิ่ง
แวดลอมชุมชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครง ารฝึ อบรมใ ความร ี่ยว ับ
ฎ มายคุมครองผบริโภค

0 0 20,000 -25 % 15,000

โครง ารฝึ อบรมใ ความรใน ารปอง ัน
ด็ จมน้า

0 0 0 100 % 15,000

โครง ารฝึ อบรมใ ความรรณรงค์ปอง ัน
และแ ไขปญ ายา สพติดใน ขต ทศบาล
ตาบลปะทิว

500 800 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารฝึ อบรมใ ความร รื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใ ม

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครง ารฝึ อบรมใ ความร รื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใ ม

0 9,740 0 0 % 0

โครง ารฝึ อบรมใ ความรวัน อดส์โล   (1 
ธ.ค.)

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครง ารฝึ อบรมใ ความร อดส์โล  (1 ธ
.ค.)

0 14,140 0 0 % 0

โครง ารรณรงค์ปอง ันควบคุมโรคไข ลือด
ออ

32,400 48,800 0 0 % 0

โครง ารรณรงค์ปอง ันควบคุมโรคไข ลือด
ออ

0 0 60,000 0 % 60,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา
โรคพิษสุนัขบา

37,412 21,020 30,000 33.33 % 40,000

โครง ารใ ความร ับ ยาวชนใน ารวาง
แผนและ ตรียมความพรอม ารตั้งครรภ์
อนวัยอันควร

0 0 25,000 -40 % 15,000

โครง ารอบรมใ ความร ับ ยาวชนใน าร
วางแผนและ ตรียมความพรอม ารตั้งครรภ์
อนวัยอันควร

0 24,575 0 0 % 0

โครง ารอบรมใ ความร ารปฐมพยาบาล
บื้องตน

19,525 20,250 28,000 -46.43 % 15,000
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โครง ารอบรมใ ความรสุขาภิบาลอา าร  
อา ารปลอดภัย  คนปลอดโรค

0 0 34,000 -41.18 % 20,000

โครง ารอบรมใ ความรสุขาภิบาลอา าร 
อา ารปลอดภัย คนปลอดโรค

0 17,125 0 0 % 0

โครง ารอบรมใ ความร มอ ม
บาน/ชุมชน

23,150 21,075 25,000 -40 % 15,000

โครง ารออ าลัง าย พื่อสุขภาพ 0 0 40,000 0 % 40,000

โครง ารออ าลัง าย พื่อสุขภาพ 21,249.16 27,960 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 134,236.16 224,590 384,000 327,000
รวมงบดาเนินงาน 134,236.16 224,590 384,000 327,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 134,236.16 224,590 384,000 327,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,149,204.6 1,357,443.35 1,605,950 1,704,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 684,720 727,260 777,540 -100 % 0

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

คาตอบแทนพนั งานจาง 444,720 443,044 474,840 -100 % 0
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 20,580 12,847 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,192,020 1,225,151 1,306,380 0
รวมงบบุคลากร 1,192,020 1,225,151 1,306,380 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 6,000 4,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,000 4,400 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 663.5 18,080 10,000 -100 % 0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 8,210 0 10,000 -100 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 4,970 5,850 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,843.5 23,930 25,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 3,400 9,060 30,000 -100 % 0
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุ อสราง 9,800.13 25,456.37 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 650 10,000 -100 % 0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 1,328.34 505 3,600 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิว ตอร์ 990 2,900 45,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 15,518.47 38,571.37 143,600 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 17,107.36 25,367.59 127,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,107.36 25,367.59 127,500 0
รวมงบดาเนินงาน 52,469.33 92,268.96 306,100 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 25,000 0 0 % 0

จัดซื้ออุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,700 0 0
รวมงบลงทุน 0 25,700 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,244,489.33 1,343,119.96 1,612,480 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โครง ารจาง มาบริ ารตัด ญาไ ลทาง 0 0 120,000 -100 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 19,760 60,262.4 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,760 60,262.4 190,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 205,757 265,854 235,000 -100 % 0

วัสดุ อสราง 69,941.13 64,580.54 60,000 -100 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 900 6,000 42,500 -100 % 0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 21,450.7 22,393 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 298,048.83 358,827.54 367,500 0
รวมงบดาเนินงาน 317,808.83 419,089.94 557,500 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

อสรางทอระบายน้า คสล.ถนนสายปะทิว - 
ทาแซะ (ตรงขามปอมตารวจ)

0 0 312,800 -100 % 0

โครง าร งินชด ชยคางาน อสราง (k) 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 332,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 332,800 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 317,808.83 419,089.94 890,300 0
งานสวนสาธารณะ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 228,100 226,300 228,100 0 % 228,110

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 228,100 226,300 228,100 233,110
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุ อสราง 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุ าร ษตร 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 15,000
รวมงบดาเนินงาน 228,100 226,300 233,100 248,110

รวมงานสวนสาธารณะ 228,100 226,300 233,100 248,110
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง 1,061,520 956,590 1,086,610 -19 % 880,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 97,320 75,828 84,000 -28.57 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,158,840 1,032,418 1,170,610 940,200
รวมงบบุคลากร 1,158,840 1,032,418 1,170,610 940,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 13,600 14,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 13,600 14,400 20,000 20,000
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ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 827,972.5 810,134.5 900,000 -100 % 0

คาโฆษณาและ ผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 5,000

คาธรรม นียมที้งขยะ 0 0 0 100 % 480,000

โครง ารขุดลอ ทอและรางระบายน้าใน
ขต ทศบาล

0 0 0 100 % 100,000

โครง ารจาง มาบริ ารทาความสะอาด
ถนนและทาง ทาภายใน ขต ทศบาล

0 0 0 100 % 350,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 244,575.22 177,597.72 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,072,547.72 987,732.22 1,100,000 1,135,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 201,800 23,790 173,000 -71.1 % 50,000

วัสดุ อสราง 0 1,096.75 5,000 300 % 20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 52,960 20,653 58,000 -31.03 % 40,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 199,615.28 179,081 244,000 -18.03 % 200,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 4,310 2,496.55 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 458,685.28 227,117.3 500,000 330,000
รวมงบดาเนินงาน 1,544,833 1,229,249.52 1,620,000 1,485,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,703,673 2,261,667.52 2,790,610 2,425,200
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,494,071.16 4,250,177.42 5,526,490 2,673,310
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารฝึ อบรมปฏิบัติธรรมนาสุขผสงวัย 59,045 15,100 80,000 -62.5 % 30,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ลุมสตรีและผ
นาชุมชน พื่อ ารพึ่งพาตน อง

23,570 0 40,000 -50 % 20,000

โครง ารรายงานผล ารปฏิบัติงานประจาปี
ของ ทศบาล

64,200 64,200 70,000 0 % 70,000

โครง ารสง สริม ารประชาสัมพันธ์ขอมล
ขาวสารผานสถานีวิทยุชุมชน

24,000 24,000 25,000 -100 % 0

โครง ารสง สริม ารมีสวนรวมของ
ประชาชนใน ารจัดทาแผนพัฒนา ทศบาล 
และแผนชุมชน

400 0 15,000 -66.67 % 5,000

โครง าร สริมสรางครอบครัวอบอุนชุมชน
ขมแข็ง

0 0 25,000 -60 % 10,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 171,215 103,300 275,000 135,000
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รวมงบดาเนินงาน 171,215 103,300 275,000 135,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อตลาโพงขยาย สียง แบบ คลื่อนที่ 0 0 7,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

จัดซื้อ ครื่องรรับ-สงสัญญาณ สียงตามสาย 90,000 0 90,000 0 % 90,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000 0 127,100 90,000
รวมงบลงทุน 90,000 0 127,100 90,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชนขององค์ รป ครองสวน

ทองถิ่น  อา ภอปะทิว  จัง วัดชุมพร  
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 0 0

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  15:39 นา : 35/43



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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 261,215 118,300 402,100 225,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 261,215 118,300 402,100 225,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

23,346 0 35,000 -14.29 % 30,000

โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 0 25,000 -40 % 15,000

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ 83,102 85,599.95 1,000 4,900 % 50,000

โครง ารลานดนตรีและศิลปะ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 106,448 85,599.95 66,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 106,448 85,599.95 66,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ีฬาฟุตบอล
โรง รียนปะทิววิทยา อา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร

30,000 0 30,000 0 % 30,000

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 136,448 85,599.95 96,000 130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัดงานตั บาตร ทโว (วันออ
พรรษา)

0 0 26,000 -61.54 % 10,000

โครง ารจัดงานประ พณีตั บาตร ทโว (วัน
ออ พรรษา)

41,160 27,526.35 0 0 % 0

โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง 29,644.4 21,984.6 0 0 % 0

โครง ารจัดงานประ พณีวัน ขาพรรษาและ
วันสาคัญอื่นๆ 

34,910 20,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารจัดงานประ พณีวัน ขาพรรษาและ
วันสาคัญอื่นๆ

0 0 40,000 -75 % 10,000

โครง ารจัดงานประ พณีวันสง รานต์ 69,894 0 0 0 % 0

โครง ารจัดงานประ พณีสง รานต์ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

โครง ารจัดงานวันลอย ระทง 0 0 40,000 0 % 40,000

โครง ารทาบุญวันขึ้นปีใ ม 0 0 0 100 % 2,500

โครง ารทาบุญวันขึ้นไปีใ ม 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 175,608.4 72,010.95 186,000 112,500
รวมงบดาเนินงาน 175,608.4 72,010.95 186,000 112,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 175,608.4 72,010.95 186,000 112,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 312,056.4 157,610.9 282,000 242,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 821,000

งินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 485,900

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,360,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,360,900

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 11,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 0 100 % 10,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 20,000

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

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุ อสราง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 3,600

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 118,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 130,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 329,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,690,500
งานก่อสร้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โครง ารจาง มาบริ ารตัด ญาไ ลทาง 0 0 0 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุ อสราง 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 340,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 510,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ปรับปรุงรางระบายน้าถนนสายบาน
ทอง ลาง-บานบางจา (ตรงขามศนย์พัฒนา
ด็ ล็ บานบางสน)

0 0 0 100 % 216,430

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 226,430
รวมงบลงทุน 0 0 0 226,430
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 736,430
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,426,930

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 3,600 3,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,600 3,800 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 27,450 28,500 40,000 -100 % 0

คาจาง มาตั สิ่งปฏิ ล 0 0 0 100 % 5,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะจางทา 0 0 0 100 % 5,000

คา ชาที่ราชพัสดุ 0 0 0 100 % 20,000

จาง มาบริ ารทาความสะอาดตลาดสด
ทศบาลตาบลปะทิว

0 0 0 100 % 147,600

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 1,500 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 27,450 30,000 55,000 192,600
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,502.56 2,325.11 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบานงานครัว 17,415 12,323 34,000 -85.29 % 5,000

วัสดุ อสราง 6,969.04 7,723.79 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 8,000 3,400 0 100 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 36,886.6 25,771.9 54,000 35,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 200,792.73 227,352.84 220,000 0 % 220,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 77,094.59 71,444.16 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 277,887.32 298,797 320,000 320,000
รวมงบดาเนินงาน 345,823.92 358,368.9 439,000 547,600
รวมงานตลาดสด 345,823.92 358,368.9 439,000 547,600

รวมแผนงานการพาณิชย์ 345,823.92 358,368.9 439,000 547,600
รวมทุกแผนงาน 26,031,326.53 25,495,225.56 31,509,190 31,699,530
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลปะทิว

อา ภอปะทิว จัง วัดชมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,699,530 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,169,810 บาท
งบกลาง รวม 4,169,810 บาท

งบกลาง รวม 4,169,810 บาท
คาชาระ นี้ งิน จานวน 894,600 บาท

- พ่อจาย ปน ารชาระ นี้ งิน ตาม ัญญา งิน งินทน ง ริม
ิจ าร ทศบาล ตาม ัญญา งิน
- ครง ารปรับปรงถนน จานวน 2 ครง าร ลข

ที่ 726/49/2553 ลงวันที่ 9 มภาพันธ์ 2553

คาชาระดอ บี้ย จานวน 28,000 บาท

- พ่อจาย ปน ารชาระดอ บี้ย งิน งินทน ง ริม ิจ าร
ทศบาล

งิน มทบ องทนประ ัน ังคม จานวน 248,630 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ังคม ในอัตรารอยละ า
ของคาจาง
- ปนไปตาม นัง อ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557

- ปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
- ปนไปตาม นัง อ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564 15:40:23 นา : 1/59



งิน มทบ องทน งินทด ทน จานวน 12,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนทด ทน ในอัตรารอยละ 0.20 ของ
คาจาง ดยประมาณทั้งป
- ปนไปตามตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561
- ปนไปตาม นัง อ านั งานประ ัน ังคม ดวนที่ ด ที่ รง 0625
/ว5344 ลงวันที่ 16 ตลาคม 2561
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

บี้ยยังชีพผ งอาย จานวน 1,993,200 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจาย า รับ นับ นน าร ราง ลั ประ ันราย
ไดใ ผ งอายภายใน ขต ทศบาล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผ งอายขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552

ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 มภาพันธ์ 2562

- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-พ.ศ. 2565) นาที่ 80 ลาดับที่ 109

บี้ยยังชีพความพิ าร จานวน 268,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจาย า รับ นับ นน วั ดิ ารทาง ังคมใ
ผพิ าร รอทพพลภาพ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพความพิ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 มภาพันธ์ 2562

- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-พ.ศ. 2565) นาที่ 80 ลาดับที่ 110
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บี้ยยังชีพผป่วย อด ์ จานวน 6,000 บาท

- พ่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ ผป่วย อด ์คนละ 500
บาท/ ดอน คานวนตั้งจายไว 12 ดอน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-พ.ศ. 2565) นาที่ 80 ลาดับที่ 110

งิน ารองจาย จานวน 70,000 บาท

- พ่อ ปน ารจายใน รณีฉ ฉิน/จา ปน รอ รณีตั้งงบประมาณ
ไว ลวไมพอจาย รอไมไดคาด ารณ์ไวลวง นา

รายจายตามขอผ พัน

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารจราจร
คาบารง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย จานวน 27,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 520,780 บาท

- พ่อจาย ปน าร มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วน
ทองถิ่น ( บท.) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตลาคม 2561
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561)

งิน มทบ องทน ง ริม ขภาพชมชน ( ป ช.) จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทน ง ริม ขภาพชมชน ( ป ช.)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,169,840 บาท

งบบุคลากร รวม 6,330,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดอนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง วนทองถิ่น จานวน 695,520 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนของนาย ทศมนตรีตาบลปะทิว ละรอง
นาย ทศมนตรีตาบลปะทิว ตั้งจายไว 12 ดอน ดังนี้
1. นาย ทศมนตรีตาบลปะทิว จานวน 1 คน ในอัตรา ดอน
ละ 27,600 บาท ตั้งไว 331,200 บาท
2. รองนาย ทศมนตรีตาบลปะทิว จานวน 2 คน ในอัตรา ดอน
ละ 30,360 บาท ตั้งไว 364,320 บาท ถอปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน ละคาตอบ ทนผบริ าร ละ
มาชิ ภาองค์ ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล ละองค์ าร

บริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25657

คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย จานวน 120,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนประจาตา นงนาย ทศมนตรี ใน
อัตรา ดอนละ 4,000 บาท ตั้งไว 48,000 บาท ละรองนาย
ทศมนตรี จานวน 2 คน ในอัตรา ดอนละ 6,000 บาท ตั้ง
ไว 72,000 บาท

คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 120,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษของนาย ทศมนตรี ในอัตรา
ดอนละ 4,000 บาท ตั้งไว 48,000 บาท
ละรองนาย ทศมนตรี จานวน 2 คน ในอัตรา ดอนละ 6,000
บาท ตั้งไว 72,000 บาท

คาตอบ ทนราย ดอน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร วนตาบล

จานวน 198,720 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ลขาน ารนาย ทศมนตรี ในอัตรา
ดอนละ 9,660 บาท จานวน 12 ดอน ตั้งไว 115,920 บาท
ละที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ในอัตรา ดอนละ 6,900
บาท จานวน 12 ดอน ตั้งไว 82,800 บาท
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คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน 1,490,400 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดอนของประธาน ภา รองประธาน
ภา ลขาน าร ภา มาชิ ภา ทศบาลตาบลปะทิว ตั้ง

ไว 1,490,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,705,600 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 2,495,800 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพรอมทั้ง งินปรับปรงตา นง ใ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด านั ปลัด ทศบาลจานวน 6

อัตรา ได ตา นง ปลัด ทศบาล ัว นา านั ปลัด
ทศบาล ัว นาฝ่ายป ครอง
นั วิ คราะ ์น ยบาย ละ ผน นั พัฒนาชมชน นั ทรัพยา ร
บคคล

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 84,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทนนอ นอจา งิน ดอน ละ งิน
ประจาตา นงของปลัด ทศบาล
-ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ชมพร ร่อง ลั ณฑ์ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธีจาย งิน
ดอน ละประ ยชน์ตอบ ทนอ่น

งินประจาตา นง จานวน 144,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงของปลัด ทศบาล ัว นา านั
ปลัด ละ ัว นาฝ่ายป ครอง
-ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ชมพร ร่อง ลั ณฑ์ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธีจาย งิน
ดอน ละประ ยชน์ตอบ ทนอ่น (ฉบับที่7) ลงวันที่ 4
มษายน 2559

คาตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 957,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 4 อัตรา ละพนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา ดยคานวณตั้งจายไว 12 ดอน
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 24,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา ดยคานวณตั้งจายไว 12 ดอน

งบดาเนินงาน รวม 1,784,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,600 บาท
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน์ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน์
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ได งินรางวัลใน ารปฏิบัติงาน
ของ จา นาที่ตารวจ รองานอ่นๆที่ไดวาจางบคคลภายนอ
ดา นิน าร

คา บี้ยประชม จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บี้ยประชมใ ับคณะ รรม าร ภา ทศบาล
ตาบลปะทิวที่ไดรับ าร ตงตั้ง ถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย งิน ดอน คาตอบ ทน ละประ ยชน์ตอบ ทน
อ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา
ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน าร
นาย ทศมตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย บี้ยประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ.2544 ,คณะ รรม ารตรวจรายงาน
ารประชม

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัตินอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ัง ัด านั ปลัด ทศบาล ซึ่ง
ปนงาน รงดวนนอ วลาราช ารป ติ รองานที่ไมอาจทาใน
วลาราช ารถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550

คา ชาบาน จานวน 36,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชาบาน/ ชาซ้อใ พนั งาน ทศบาล ัง ัด
านั ปลัด ซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชาบานไดตามระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจบัน
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 13,600 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด านั ปลัด ซึ่งมี ิทธิ บิ คาชวย ลอ ารศึ ษาบตร
ได ตาม นัง อ รมบัญชี ลาง ที่ ค.0422.32/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 772,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ์ จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ฆษณา คาจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ์ ละ
ผย พรขาว ารทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน์ คาจัดทา อ าร
รอ ิ่งพิมพ์ตางๆ

คาจาง มาทาความ ะอาด จานวน 280,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาทาความ ะอาดอาคาร านั งาน
ทศบาล,อาคารป้อง ันบรร ทา าธารณภัย,พ้นที่บริ วณใ ล คียง
ละอ่นๆที่ ี่ยวของ

คาจาง มาที่มีลั ษณะจางทา จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทา ใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้ายช่อ านั งาน รอป้ายอ่นๆที่ไมมีลั ษณะ ปน
ิ่ง อ ราง

คาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดประชมราข าร ารประชม
ราช ารทางไ ลผานดาว ทียม ชน คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาอา ารใน รณีที่มี ารประชมคาบ ี่ยวม้ออา าร คา ชา
องประชม คาใชจายอ่นๆที่จา ปน

- คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาอา าร า รับ รณี นวยงานอ่น
รอบคคลภายนอ ขาดงาน รอ ขา ยี่ยมชม รอ รณี ารตรวจ
ยี่ยม รอตรวจราช าร
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร(คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ) ใ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง รอบคคลอ่นที่มีความจา ปน
ตอง ดินทางไปราช าร ละมี ิทธิตามระ บียบที่ทางราช าร
า นด

- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึงฉบับปัจจบัน

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา จานวน 3,000 บาท

- พ่อจาย ปน พานพมดอ ไม ด พานพม งินพมทอง รวย
ดอ ไม คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม รอพวง
มาลา น่องในวันปยะม าราช วันพอ งชาติ ละวัน าคัญอ่นๆ
ที่ทางราช าร า นดขึ้น รอใชใน ารจัดงาน จัด ิจ รรม ฉลิม
พระ ียรติในว ร า ตางๆ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รอคาใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่น ใน าร ขารับ ารฝึ อบรม
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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ครง ารจัดงานวัน าคัญของชาติ ละวัน าคัญอ่นๆ ที่ทางราช าร
า นดขึ้น ปน รณีพิ ศษ

จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน าร ครง ารจัดงานวัน าคัญ
ของชาติ ละวัน าคัญอ่นๆที่ทางราช าร า นดขึ้น ปน รณี
พิ ศษ ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาพระบรมฉายาลั ษณ์ คา
ป้าย คาผา คาธงตรา ัญญลั ษณ์ คาธงชาติ คา ชาวั ดอป รณ์
ตางๆ ละคาใชจายจายอ่นๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
-ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที่ 31 ร ฎาคม 2557
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 55
ลาดับที่ 1

ครง าร ตรียม ละรับ ด็จใน อ า ตางๆ จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ตรียม ละรับ ด็จ
ใน อ า ตางๆ ดยมีคาใชจายประ อบดวยคาพระบรมฉายา
ลั ษณ์ คาป้าย คาผา คาธงตรา ัญญลั ษณ์ คาธงชาติ ละคาใช
จายจายอ่นๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) นาที่ 55 ลาดับที่ 2

ครง ารป ป้อง ถาบัน าคัญของชาติ พ่อ ริม รางความ
มานฉันท์

จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารป ป้อง ถาบัน
าคัญของชาติ พ่อ ริม รางความ มานฉันท์ ดยมีคาใชจาย

ประ อบดวย คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาจัดทา อ าร ละคาใช
จายอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) นาที่ 55 ลาดับที่ 3
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ครง ารป้อง ัน ารทจริตภาครัฐ ละ าร ไขปัญ ายา พติด
ทศบาลตาบลปะทิว

จานวน 3,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารป้อง ัน ารทจริต
ภาครัฐ ละ าร ไขปัญ ายา พติด ทศบาลตาบลปะทิว ดยมี
คาใชจายประ อบดวย คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาจัดทา
อ าร คา ชาตไปรษณีย์ ละคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) นาที่ 55 ลาดับที่ 4

ครง ารฝึ อบรมปล จิต านึ จา นาที่ทองถิ่นดานความซ่อ ัตย์
จริต ละป้อง ันผลประ ยชน์ทับซอน

จานวน 13,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฝึ อบรมปล
จิต านึ จา นาที่ทองถิ่นดานความซ่อ ัตย์ จริต ละป้อง ันผล
ประ ยชน์ทับซอน ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา าร ละ
คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คาจัดทา อ าร คาจัด
ถานที่ ละคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 56
ลาดับที่ 10
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ครง ารฝึ อบรม ง ริมคณธรรม จริยธรรม ลพัฒนาศ ยภาพใน
ารปฏิบัติงานของ จา นาที่ทองถิ่น

จานวน 18,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฝึ อบรม ง ริม
คณธรรม จริยธรรม ละพัฒนาศั ยภาพใน ารปฏิบัติงานของ จา
นาที่ทองถิ่น ดยมีคาใชจายประ อบดวย คาอา าร ละ คร่อง

ด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คาจัดทา อ าร คาจัด ถาน
ที่ คา ชา มารถ ละคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 55
ลาดับที่ 5

ครง ารพัฒนาขอมลอิ ล็คทรอนิค ละระบบ ว็บไซด์ ทศบาลตาบล
ปะทิว

จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชาพ้นที่ใน ารจัด ็บขอมลของ ว็ปไซต์ ละอ่นๆ
ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 55
ลาดับที่ 6
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ครง ารอบรมบทบาทของผบริ ารทองถิ่น ละ มาชิ ภาทองถิ่น จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารอบรมบทบาทของผ
บริ ารทองถิ่น ละ มาชิ ภาทองถิ่น ดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาอา าร ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คาจัด
ทา อ าร คาจัด ถานที่ ละคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 56
ลาดับที่ 11

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย
อ าร คร่องปรับอา าศ ตัวรับ- ง ัญญาณ ียงตาม
าย ลา พง คร่อง ทร าร คร่องพิมพ์ ละอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยว

ของ ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า มดประวัติ ฟ้ม
อ าร บบพิมพ์ตางๆ ทป าว ตรายาง ธงชาติ , น้าด่ม ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ บต ตอรี่ อป รณ์ คร่องขยาย ียง คา
ถาน บต ตอรี่ า รับใชใน านั งาน ฯลฯ

วั ดงานบานงานครัว จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนวั ดงานบานงานครัว ชน ไม
วาด ถวย ชาม ชอน ว ระจ งา ถังใ ขยะ ถงขยะ ฯลฯ

วั ด อ ราง จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ
ราง ชน ิน ดิน ทราย ปน ล็ ไม ฯลฯ
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วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน นอต ร ัว
ทียน มอน้ารถยนต์ ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 120,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละน้ามัน ลอล่น
ตางๆ ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน คร่อง จารบี ฯลฯ

วั ด าร ษตร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาพันธ์ไม ดิน ป๋ย ยาฆา มลง ฯลฯ
วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระดาษ ป ตอร์ ี พ ัน ผนซีดี าร
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา มึ พิมพ์ คร่องบันทึ ขอมล วั ดอป รณ์ คร่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

วั ดอ่น จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคามิ ตอร์ไฟฟ้า มิ ตอร์น้าประปา ตัว ช่อม ปด- ปด
๊ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 548,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 350,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าที่ใชในราช ารของ านั งาน
ทศบาล อาคารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ศนย์บริ ารนั
ทอง ที่ยว ฯลฯ

คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 120,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้าประปาที่ใชในราช ารของ านั งาน
ทศบาล อาคารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ศนย์บริ ารนั
ทอง ที่ยว ฯลฯ

คาบริ าร ทรศัพท์ จานวน 25,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ทรศัพท์ภายในจัง วัด คา ง ทร าร ตลอดจน
คาบารงรั ษาค าย คาบริ ารติดตั้งตางๆฯลฯ

คาบริ ารไปรษณีย์ จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ ารทางไปรษณีย์ พั ด ทร ลข ธนาณัติ คาจัด
ซ้อควงตราไปรษณีย์ยา ร ฯลฯ
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คาบริ าร ่อ าร ละ ทรคมนาคม จานวน 48,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ ารทางดาน ทรคมนาคม คาบารงรั ษาค
าย คาบริ ารติดตั้ง ละอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
งินอด นนองค์ รป ครอง วนทองถิ่น

ครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอ
ประชาชนขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น อา ภอปะทิว จัง วัด
ชมพร ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นนใ องค์ ารบริ าร วนตาบล ะ
พลี ตาม ครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลอประชาชนขององค์ ป ครอง วนทองถิ่น อา ภอปะ

ทิว จัง วัดชมพร ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่1) นาที่ 4 ลาดับที่ 3

งินอด นน วนราช าร

ครง ารจัด ิจ รรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี ารตางๆ วัน าคัญ
ตามน ยบายรัฐบาล ละ าร ั่ง ารของจัง วัดชมพร ประจาปงบ
ประมาณ 2565

จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นนใ ที่วา ารอา ภอปะทิว ตาม
ครง ารจัด ิจ รรมราชพิธี รัฐพิธี พิธี ารตางๆ วัน าคัญ
ตามน ยบายรัฐบาล ละ าร ั่ง ารของจัง วัดชมพร ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 57
ลาดับที่ 15
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,356,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,806,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,806,560 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,159,400 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพรอมทั้ง งินปรับปรงตา นง ใ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด องคลัง จานวน 3 อัตรา ตา นงผ
อานวย าร องคลัง ตา นงนั วิชา ารจัด ็บรายได ตา นง
จาพนั งานพั ด
-ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง
ลั ณฑ์ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละ

ประ ยชน์ตอบ ทนอ่น(ฉบับที่7) ลงวันที่ 4 มษายน 2559
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงของผอานวย าร องคลัง
-ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง
ลั ณฑ์ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละ

ประ ยชน์ตอบ ทนอ่น(ฉบับที่7) ลงวันที่ 4 มษายน 2559
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 605,160 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนใ พนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 3
อัตรา ดยคานวนตั้งจายไว12 ดอน
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ชมพร ร่อง ลั ณฑ์ ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2
ตลาคม 2558
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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งบดาเนินงาน รวม 524,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน์ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน 80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน์
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ชน คาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซ้อ
จัดจาง คณะ รรม ารตรวจงานจาง ละผควบคมงาน อ
ราง ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน 2560

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 17,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ัง ัด องคลัง ซึ่ง ปนงาน รง
ดวนนอ วลาราช ารป ติ รองานที่ไมอาจทาใน วลาราช าร
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ บตรใ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด องคลัง จานวน 1 อัตรา ซึ่งมี ิทธิ บิ งินคาชวย
ลอ ารศึ ษาบตรได

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2569
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณษ ละ ผย พรประชา ัมพันธ์ จานวน 3,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ์ ซึ่ง ปนราย
จาย ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ์ ละ ผย พรขาว
ทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ คาจัดทา
อ าร ประชา ัมพันธ์ รอ ิ่งพิมพ์ตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทา จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทา พ่อใ ไดมาซึ่ง
ป้ายประชา ัมพันธ์ ป้ายช่อ านั งาน รอป้ายอ่น ๆ ที่ไมมี
ลั ษณะ ปน ิ่ง อ ราง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
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คาจาง มาบริ ารบคคลภายนอ จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบคคลภายนอ ชน คาจางที่
ปรึ ษา คาจางออ บบ คารับรอง บบ คาจางทาระบบ ผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผ ชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรง
ด มน website คาตรวจวินิจฉัย รค คาทา มัน ัตว์ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

คาธรรม นียมตาง ๆ จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาธรรม นียมตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผนทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ฯลฯ ใ พนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจาง รอบคคลอ่น ที่มีความจา ปนตอง ดิน
ทางไปราช าร ละมี ิทธิตามระ บียบที่ทางราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ใ พนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจาง รอบคคลอ่น ที่มีความจา ปนตอง ขา
รวมฝึ อบรม ละมี ิทธิตามระ บียบที่ทางราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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ครง ารปรับปรง ผนที่ภาษี จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารปรับปรง ผนที่ภาษี ชน คา
ระดาษ คาถาย อ าร คาวั ด คาลง ปร รม ละอป รณ์

ตาง ๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์ ินขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.3/ว 642 ลงวันที่ 29 มภาพันธ์ 2551
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 ม ราคม 2555
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 มภาพันธ์ 2561

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ รางตลอด
จนทรัพย์ ินอ่น ๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย
อ าร คร่อง ทร าร คร่องพิมพ์ ละอป รณ์อ่น ๆ ที่ ี่ยว
ของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าวัสดุ รวม 141,600 บาท
วั ด านั งาน จานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า มด ประวัติ ฟ้ม
อ าร บบพิมพ์ตาง ๆ ทป าว ตรายาง ธงชาติ น้าด่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ายไมล์ น๊อต ร ัว
ทียน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564 15:40:23 นา : 19/59



วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 3,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน คร่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 3,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระดาษ ป ตอร์ ี พ ัน ผนซีดี าร
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตัวบันทึ ขอมล มึ พิมพ์ อป รณ์ คร่อง
คอมพิว ตอร์ ัวพิมพ์ า รับ คร่องพิมพ์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย์ จานวน 23,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ ารทางไปรษณีย์ พั ด ธนาณัติ คาจัดซ้อดวง
ตราไปรษณียา ร คา ชาตไปรษณีย์ คาธรรม นียม าร อน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ ์ (GFMIS)
ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รออิ ล็ ทรอนิ ์

จัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์ จานวน 23,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์ บบ All In One
า รับงานประมวลผล จานวน 1 คร่อง ซึ่งมีคณลั ษณะพ้น
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ฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น

ลั (4 core) ดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมนอย
วา 1.6 GHz ละมี ทค น ลยี พ่อ ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่

ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม

นอย วา 6 MB
-มี นายประมวลผล พ่อ ดงภาพ ดยมีคณลั ษณะอยางใด

อยาง นึ่ง รอดี วา ดังนี้
1) มี นายประมวลผล พ่อ ดงภาพติดตั้งอยบน ผง

วงจร ลั ที่มีความ ามารถใน ารใช นวยความจา ย จา
นวยความจา ลั ขนาดไมนอย วา 2 GB

2) มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน าร
ใช นวยความจา นั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา มีขนาดไม

นอย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รอดี วา ขนาดความจไม

นอย วา 1 TB รอ ขนิด Solid State Drive ขนาดความจไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย

-มี DVD-RW รอดี วา บบติดตั้งภายใน (Intrenal) รอ
ภายนอ (External) จานวน 1 นวย
-มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
-มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
-มี ป้นพิมพ์ ละ มา ์
-มีจอภาพในตัว ละมีขนาดไมนอย วา 21 นิ้ว ละความ

ละ อียด บบ FHD (1,920x1,080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ละที่ ไข พิ่ม ติม
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ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 105 ปนตน
- ปนไปตาม ลั ณฑ์ราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดอนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม

จัดซ้อ คร่อง ารองไฟ จานวน 2,500 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 คร่อง ซึ่งมีคณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
-มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ปนไปตาม ลั ณฑ์ราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดอนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 355,320 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 355,320 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพรอมทั้ง งินปรับปรงตา นงใ
พนั งาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา ได ตา นงนั วิชา าร
ตรวจ อบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,327,810 บาท

งบบุคลากร รวม 1,503,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,503,810 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 330,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพรอมทั้ง งินปรับปรงตา นงใ
พนั งาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา ได ตา นง จาพนั งาน
ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย

คาจางล จางประจา จานวน 308,040 บาท

- พ่อจาย ปนคาจางพรอมทั้ง ปน งินปรับปรงคาจางประจาป ใ
ล จางประจา จานวน 1 อัตรา
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คาตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 841,770 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 5 อัตรา ดยคานวณตั้งจายไว 12 ดอน

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 24,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ ดยคานวณตั้งจายไว 12 ดอน

งบดาเนินงาน รวม 824,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัตินอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ซึ่ง ปนงาน รงดวนนอ วลา
ราช ารป ติ รองานที่ไมอาจทาใน วลาราช าร
– ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 6,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ล จางประจา ซึ่งมี ิทธิ บิ คาชวย ลอ ารศึ ษาบตร
ได

ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารซึ่งมิใช ารประ อบดัด ปลง ตอ
ติม ราง ต ปนงานที่ไดมาซึ่งบริ ารของ ทศบาลตาบลปะ
ทิว ชน คา ขา ลม นัง อ รอ ขาป นัง อ คาถาย อ าร
ตางๆ คาธรรม นียม คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร(คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาใชจาย
อ่นๆ) ใ พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง รอบคคลอ่นที่มี
ความจา ปนตอง ดินทางไปราช าร ละมี ิทธิตามระ บียบที่ทาง
ราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไข
พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจบัน

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รอคาใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่น ใน าร ขารับ ารฝึ อบรม
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

ครง ารชวย ลอผประ บภัยภายใน ขต ทศบาล จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารชวย ลอผประ บภัยตางๆ ชน คา
ระ บ้อง ัง ะ ี ไม วั ดอป รณตางๆที่ ี่ยวของรวมถึง งินชวย
ลอผประ บภัยตามระ บียบฯ

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 59
ลาดับที่ 19

ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลตางๆ จานวน 23,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายตาม ครง ารฯ ชน คาวาร ารประชา
ัมพันธ์ คาจัดทาป้าย คาอา าร ละ คร่องด่ม คาวั ดอป รณ์ที่
ี่ยวของ คาตอบ ทน ารปฏิบัติงาน ฯลฯ

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 59
ลาดับที่ 21
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ครง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละระงับอัคคีภัยใน ถานศึ ษา จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายตาม ครง ารฯ ชน คาตอบ ทน
วิทยา ร คาป้าย คาอา าร ละ คร่องด่ม คาวั ด ละคาใชจาย
อ่นๆที่ ี่ยวของ คาตอบ ทน ารปฏิบัติงาน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 60
ลาดับที่ 24

ครง ารฝึ อบรม ลั ตรชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ทศบาล
ตาบลปะทิว

จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฝึ อบรม ลั ตรชดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติ ทศบาลตาบลปะทิว
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่2) นาที่ 1 ลาดับที่ 1

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 200,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย
อ าร คร่องปรับอา าศ ตัวรับ- ง ัญญาณ ียงตาม
าย ลา พง คร่อง ทร าร คร่องพิมพ์ ละอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยว

ของ ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า มดประวัติ ฟ้ม
อ าร บบพิมพ์ตางๆ ทป าว ตรายาง ธงชาติ น้าด่ม ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ บต ตอรี่ อป รณ์ คร่องขยาย ียง คา
ถาน บต ตอรี่ า รับใชใน านั งาน ฯลฯ
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วั ด อ ราง จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ
ราง ชน ิน ดิน ทราย ปน ล็ ไม ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 150,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน นอต ร ัว
ทียน มอน้ารถยนต์ ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละน้ามัน ลอล่น
ตางๆ ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน คร่อง จารบี ฯลฯ

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระดาษ ป ตอร์ ี พ ัน ผนซีดี าร
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วั ด คร่อง ตง าย จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ้อ าง ง ชดดับ พลิง รอง ทา มว ฯลฯ
วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา มึ พิมพ์ คร่องบันทึ ขอมล วั ดอป รณ์ คร่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

วั ด คร่องดับ พลิง จานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ัวฉีดดับ พลิง ทอ ย าย วาล์ว ปด-ปดน้าดับ
พลิง ถัง คมีดับ พลิง อป รณ์ คร่องปัมน้า ฯลฯ

วั ดอ่น จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ซ ชอ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 886,900 บาท
งบบุคลากร รวม 681,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 681,900 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 681,900 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพรอมทั้ง งินปรับปรงตา นง ใ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด อง ารศึ ษา จานวน 2 อัตรา (วาง 1
อัตรา) ได ตา นง ผอานวย าร อง ารศึ ษา
นั วิชา ารศึ ษา
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งบดาเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 25,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน คาถาย อ าร คา ย็บ รอ
ขาป นัง อ คาธรรม นียมตางๆ คาจาง มาทาป้ายประชา
ัมพันธ์ รอป้ายอ่นๆ ฯลฯ

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร(คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาใชจาย
อ่นๆ) ใ พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง รอบคคลอ่นที่มี
ความจา ปนตอง ดินทางไปราช าร ละมี ิทธิตามระ บียบที่ทาง
ราช าร า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไข
พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจบัน

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รอคาใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่น ใน าร ขารับ ารฝึ อบรม
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย
อ าร คร่องปรับอา าศ ตัวรับ- ง ัญญาณ ียงตาม
าย ลา พง คร่อง ทร าร คร่องพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า มดประวัติ ฟ้ม
อ าร บบพิมพ์ตางๆ ทป าว ตรายาง ธงชาติ น้าด่ม ฯลฯ

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระดาษ ป ตอร์ ี พ ัน ผนซีดี าร
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตัวบันทึ ขอมล มึ พิมพ์ วั ดอป รณ์ คร่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

ครง าร ง ริมคณภาพผ รียน มาตรฐาน ารศึ ษา จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นนใ รง รียนปะทิววิทยาตาม ครง าร
ง ริมคณภาพผ รียน มาตรฐาน ารศึ ษา

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 65
ลาดับที่ 39

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,613,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,055,030 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,055,030 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 671,880 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนรวมทั้งปรับปรง งิน ดอนใ พนั งาน
คร จานวน 2 อัตรา

งินวิทยฐานะ จานวน 42,000 บาท

พ่อจาย ปน งินวิทยฐานะใ คร จานวน 1 อัตรา
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คาตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 341,150 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาจาง รอคาตอบ ทนใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 2 อัตรา

งบดาเนินงาน รวม 2,217,820 บาท
ค่าใช้สอย รวม 806,920 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จาง มาบริ ารทาความ ะอาดศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง น จานวน 147,600 บาท

- พ่อจาง ปนคาจาง มาทาความ ะอาดศนย์พัฒนา ด็ ล็ บาน
บาง น

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

ครง าร ด็ ปฐมวัยใ ใจภมิปัญญาทองถิ่น จานวน 3,500 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ิจ รรมที่ ปนภมิปัญญาทอง
ถิ่น ชน ารจั าน คนตรีไทย ทาขนมไทย ได คาวั ด
อป รณ์ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นา 63
ลาดับที่ 33

ครง ารป้อง ันภัยในศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง น จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาป้อง ันภัยในศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง น
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่2) นา 2 ลาดับที่ 2
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ครง ารฝึ อบรม ง ริม ารพัฒนาคร ละบคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาอา าร ละ คร่องด่ม คา ชา มารถ คาของที่
ระลึ คาวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น คา ชาที่พั คาป้าย ละอ่นๆ
ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นา 61
ลาดับที่ 27

ครง าร พิ่มไอ อดีน พิ่มไอคิว ละอีคิว จานวน 3,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง าร ชน คาอา าร ละ คร่อง
ด่ม คาป้าย ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นา 61
ลาดับที่ 25

ครง ารศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทิดไทองค์ราชัน จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัด ิจ รรมวันพอ 5 ธันวาคม วัน ม 12
ิง าคม ละวัน าคัญอ่นๆ ชน คาอา าร ละ คร่องด่ม คา

ป้าย คา ป ตอร์ คาวั ดอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาของทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นา 62 ลาดับที่ 32
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ครง ารศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง นใ ใจ ิ่ง วดลอม จานวน 5,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน ิจ รรม าร าจัดขยะ
อินทรีย์ในครัว รอน ดย าร ลี้ยงใ ดอนดิน ิจ รรมคัด ย ขยะ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาของทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นา 63 ลาดับที่ 35

ครง าร ศรษฐ ิจพอ พียงใน ด็ ปฐมวัย จานวน 4,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจาย ิจ รรมปล ผั วนครัว ิจ รรมออม
ทรัพย์ พ่อชีวิต
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นา 89
ลาดับที่ 133

ครง าร ง ริมพัฒนา ารของ ด็ ล็ จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม ีฬา ี , ิจ รรม น
นอย อ รบิค
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารศึ ษา งชาติ พ.ศ.2542 ละที่

ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2553
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 61
ลาดับที่ 28
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ครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 543,820 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั
รียนของศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง น จานวน 67 คนๆละ 21
บาท/วัน จานวน 245 วัน ตั้งไว 344,720 บาท
- พ่อจาย ปนคาพัฒนาบคลา ร ทาง ารศึ ษา ตั้งไว 40,000
บาท
- พ่อจาย ปนคาจัด าร รียน าร อน อัตราคนละ 1,700
บาท /ป (อาย2-5ป) จานวน 67 คน ตั้งไว 113,900 บาท
- พ่อจาย ปนคา นัง อ รียน อัตราคนละ 200 บาท /ป (อาย3-
5ป) จานวน 40 คน ตั้งไว 8,000 บาท
- พ่อจาย ปนคาอป รณ์ าร รียน อัตราคนละ 200
บาท /ป (อาย3-5ป) จานวน 40 คน ตั้งไว 8,000 บาท
- พ่อจาย ปนคา คร่อง บบนั รียน อัตราคนละ 300
บาท/ป (อาย3-5ป) จานวน 40 คน ตั้งไว 12,000 บาท
- พ่อจาย ปนคา ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตราคนละ 430
บาท/ป (อาย3-5ป) จานวน 40 คน ตั้งไว 17,200 บาท
-ปฏิบัติตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 ร ฏาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 63
ลาดับที่ 34

ครง าร ายใย งรั จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม ยี่ยมบาน ิจ รรมพา
นอง ขาวัด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาของทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นา 62 ลาดับที่ 30
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ครง ารอบรม ละ าร ล ปลี่ยน รียนร พ่อ ง ริมทั ษะ าร ลี้ยง
ด ด็ ปฐมวัย

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง าร ชน คาอา าร ละ คร่อง
ด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาวั ดอป รณ์ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารศึ ษา งชาติ พ.ศ.2543 ละที่

ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- ปนไปตาม ผนพัฒนาของทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นา 62 ลาดับที่ 29

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ คร่อง
พิมพ์ าอี้ คร่องถาย อ าร คร่องปรับอา าศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,303,900 บาท
วั ด านั งาน จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า มดประวัติ ฟ้ม
อ าร บบพิมพ์ตางๆ ทป าว ตรายาง ธงชาติ น้าด่ม ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ บต ตอรี่ อป รณ์ คร่องขยาย ียง คา
ถาน บต ตอรี่ คา ลอดไฟ คา ายไฟ ฯลฯ

วั ดงานบานงานครัว จานวน 1,193,900 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ชน ไม วาด ถวย ชาม ชอน ว ถัง
ใ ขยะ ถงขยะ ผงซั ฟอ ฯลฯ ตั้งใว 25,000 บาท
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม (นม) ใ ด็ นั รียนของ
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง น จานวน 67 คนๆละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน ตั้งไว 128,400 บาท
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม (นม) ใ ด็ นั รียน
รง รียนอนบาลปะทิว(บาง นพิพิธราษฎร์บารง) จานวน 543
คนๆละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ตั้งไว 1,040,500 บาท
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
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วั ด อ ราง จานวน 35,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ ิน ดิน ทราย ปน ล็ ไม ฯลฯ
วั ดวิทยาศา ตร์ รอ าร พทย์ จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ ยา ามัญประจาบาน วชภัณฑ์ คมี
ภัณฑ์ ฯลฯ รอ ิ่งของที่จา น ในประ ภทวั ดวิทยาศา ตร์ รอ
าร พทย์

วั ด าร ษตร จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาพันธ์ไม ดิน ป๋ย ยาฆา มลง ฯลฯ
วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระดาษ ป ตอร์ ี พ ัน ผนซีดี าร
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตัวบันทึ ขอมล มึ พิมพ์ วั ดอป รณ์ คร่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 107,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าที่ใชในราช ารของศนย์พัฒนา ด็ ล็ บาน
บาง น

คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 25,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้าประปาที่ใชในราช ารของศนย์พัฒนา ด็ ล็
บานบาง น

คาบริ าร ทรศัพท์ จานวน 2,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ทรศัพท์ภายในจัง วัด คาบารงรั ษา คาบริ าร
ตางๆ ฯลฯ

คาบริ าร ่อ าร ละ ทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ ารอิน ตอร์ น็ตราย ดอน คาบารงรั ษา ละ
คาอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,340,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,340,600 บาท
งินอด นน วนราช าร

ครง ารคายทั ษะชีวิต ยาวชน คนพอ พียง คนดีศรีปะทิว จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย งินอด นนใ รง รียนอนบาลปะทิว(บาง นพิพิธ
ราษฎร์บารง)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 65
ลาดับที่ 41

ครง าร ปดบานคณธรรมวิถีพทธ วิถีไทย วิถีพอ พียง จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย งินอด นนใ รง รียนอนบาลปะทิว(บาง นพิพิธ
ราษฎร์บารง)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 65
ลาดับที่ 42

ครง ารอา าร ลางวันของ ด็ นั รียน รง รียนอนบาลปะทิว (บาง
นพิพิธราษฎร์บารง)

จานวน 2,280,600 บาท

1) พ่อจายปน งินอด นน ครง ารอา าร ลางวันของ ด็ นั รียน
ใ รง รียนอนบาลปะทิว(บาง นพิพิธราษฎร์
บารง) จานวน 543 คนๆละ 21 บาท/วัน จานวน 100 วัน ภาค
ารศึ ษาที่ 2/2564 ปน งิน 1,140,300 บาท

2) พ่อจายปน งินอด นน ครง ารอา าร ลางวันของ ด็ นั รียน
ใ รง รียนอนบาลปะทิว(บาง นพิพิธราษฎร์
บารง) จานวน 543 คนๆละ 21 บาท/วัน จานวน 100 วัน ภาค
ารศึ ษาที่ 1/2565 ปน งิน 1,140,300 บาท

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 65
ลาดับที่ 40
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,377,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,201,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,201,800 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 879,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพรอมทั้ง งินปรับปรงตา นงใ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด อง าธารณ

ข จานวน 2 อัตรา ตา นงผอานวย าร อง าธารณ ข ละ
ตา นงนั วิชา าร าธารณ ข

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงของผอานวย าร อง าธารณ
ข

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ชมพร ร่อง ลั ณฑ์ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธีจาย งิน ดอน
ละประ ยชน์ตอบ ทนอ่น (ฉบับที7่) ลงวันที่ 4 มษายน 2559

คาตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 268,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ละพนั งานจางทั่วไป 1 อัตรา ดย
คานวณตั้งจายไว 12 ดอน

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 12,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ดยคานวณตั้งจายไว 12 ดอน

งบดาเนินงาน รวม 175,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัตินอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ัง ัด อง าธารณ ข ซึ่ง ปน
งาน รงดวนนอ วลาราช ารป ติ รองานที่ไมอาจทาใน วลา
ราช าร
– ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร(คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ) ใ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง รอบคคลอ่นที่มีความจา ปน
ตอง ดินทางไปราช าร ละมี ิทธิตามระ บียบที่ทางราช าร
า นด

- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึงฉบับปัจจบัน

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รอคาใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่น ใน าร ขารับ ารฝึ อบรม
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย
อ าร คร่องปรับอา าศ ตัวรับ- ง ัญญาณ ียงตาม
าย ลา พง คร่อง ทร าร คร่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 68,600 บาท
วั ด านั งาน จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า มดประวัติ ฟ้ม
อ าร บบพิมพ์ตางๆ ทป าว ตรายาง ธงชาติ น้าด่ม ฯลฯ
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วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน นอต ร ัว
ทียน มอน้ารถยนต์ ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 3,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละน้ามัน ลอล่น
ตางๆ ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน คร่อง จารบี ฯลฯ

วั ดวิทยาศา ตร์ รอ าร พทย์ จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคายา ามัญประจาบาน ละอ่นๆ ฯลฯ
วั ด าร ษตร จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาพันธ์ไม ดิน ป๋ย ยาฆา มลง ฯลฯ
วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระดาษ ป ตอร์ ี พ ัน ผนซีดี าร
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตัวบันทึ ขอมล มึ พิมพ์ อป รณ์ คร่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย์ จานวน 2,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ ารทางไปรษณีย์ พั ด ทร ลข ธนาณัติ คาจัด
ซ้อดวงตราไปรษณีย์ยา ร ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 327,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 327,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 327,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มา ารวจขอมล ัตว์ ละขึ้นทะ บียน
ัตว์ ละอ่นๆที่ ี่ยวของ
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

ครง าร อ ม.รวมน้าใจ ราง ด็ ไทยปัญญา ลิศดวยไอ อดีน จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คาจัด ถานที่ ละ

อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ ( ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข)
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0819.2/ว1505 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 69
ลาดับที่ 58

ครง ารทองถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พ้นที่ ี ขียว จานวน 7,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง าร ทองถิ่นไทย รวม
ใจภั ดิ์ รั ษ์พ้นที่ ี ขียว ชน คาอา าร ละ คร่องด่ม คาดิน คา
พันธ์ไม คาป๋ย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 4
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 68
ลาดับที่ 56

ครง ารฝึ อบรม ารจัด ารขยะ ละ ิ่ง วดลอมชมชน จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆ

ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 70
ลาดับที่ 62
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ครง ารฝึ อบรมใ ความร ี่ยว ับ ฎ มายคมครองผบริ ภค จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆ

ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 66
ลาดับที่ 44

ครง ารฝึ อบรมใ ความรใน ารป้อง ัน ด็ จมน้า จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆ

ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67
ลาดับที่ 52

ครง ารฝึ อบรมใ ความรรณรงค์ป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด
ใน ขต ทศบาลตาบลปะทิว

จานวน 25,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆ

ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67
ลาดับที่ 53
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ครง ารฝึ อบรมใ ความร ร่อง รคติดตอ ละ รคอบัติใ ม จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆ

ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67
ลาดับที่ 49

ครง ารฝึ อบรมใ ความรวัน อด ์ ล (1 ธ.ค.) จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชน ชนคา
อา าร ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถาน
ที่ ละอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 66
ลาดับที่ 47

ครง ารรณรงค์ป้อง ันควบคม รคไข ลอดออ จานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาจัดทา
อ าร คาอา าร ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คา
ป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตาม พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (4)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 66 ลาดับที่ 45
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ครง าร ัตว์ปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษ นัขบา จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชน คา
วัคซีน คาวั ดวิทยาศา ตร์ทาง าร พทย์ ชน ข็ม ถงมอ ไซริ่ง
ละอ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 68
ลาดับที่ 54

ครง ารใ ความร ับ ยาวชนใน ารวาง ผน ละ ตรียมความพรอม
ารตั้งครรภ์ อนวัยอันควร

จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆ

ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 66
ลาดับที่ 46

ครง ารอบรมใ ความร ารปฐมพยาบาล บ้องตน จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คา ถานที่ ละอ่นๆ

ที่ ี่ยวของ ฯลฯ( ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข)
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0819.2/ว1505 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 69
ลาดับที่ 60
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ครง ารอบรมใ ความร ขาภิบาลอา าร อา ารปลอดภัย คน
ปลอด รค

จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คาจัด ถานที่ ละ

อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่2) นาที่ 3 ลาดับที่ 4

ครง ารอบรมใ ความร มอ มบาน/ชมชน จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชนคาอา าร
ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาป้าย คาจัด ถานที่ ละ

อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ ( ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข)
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0819.2/ว1505 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 69
ลาดับที่ 59

ครง ารออ าลัง าย พ่อ ขภาพ จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ครง ารฯ ชน คาตอบ
ทนผนา ตน คาวั ดอป รณ์ตางๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง อ รม ารป ครอง ที่ มท 0303/ว 309 ลงวัน
ที่ 13 มภาพันธ์ 2547 ละ นัง อ ระทรวง ารคลัง ที่ ค
0409.7/ว6 ลงวันที่ 19 ม ราคม 2547 ร่องคาตอบ ทนผนา
ารออ าลัง าย

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 67
ลาดับที่ 51
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 248,110 บาท

งบดาเนินงาน รวม 248,110 บาท
ค่าใช้สอย รวม 233,110 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 228,110 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารด ล วน าธารณะภายใน ขต
ทศบาล

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ
รางตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่อง

คอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย อ าร คร่องปรับอา าศ ตัว
รับ- ง ัญญาณ ียงตาม าย ลา พง ละอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยว
ของฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ บต ตอรี่ อป รณ์ คร่องขยาย ียง คา
ถาน บต ตอรี่ า รับใชใน านั งาน ฯลฯ

วั ด อ ราง จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ
ราง ชน ิน ดิน ทราย ปน ล็ ไม ฯลฯ

วั ด าร ษตร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อพันธ์ไม ดิน ป๋ย วั ด พาะชา ยา าจัดศัตร
พช ยา าจัด มลง ฯลฯ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,425,200 บาท
งบบุคลากร รวม 940,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 940,200 บาท
คาตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 880,200 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนใ พนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 2
อัตรา ละพนั งานจางทั่วไป จานวน 5อัตรา
ดยคานวณตั้งจายใว 12 ดอน
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพขั่วคราวใ พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 5 อัตรา ดยคานวณตั้งจายใว 12 ดอน

งบดาเนินงาน รวม 1,485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัตินอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ซึ่ง ปนงาน รงดวนนอ วลา
ราช ารป ติ รองานที่ไมอาจทาใน วลาราช าร
– ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550

ค่าใช้สอย รวม 1,135,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ์ จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ฆษณา คาจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ์ ละ
ผย พรขาว ารทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน์ คาจัดทา อ าร
รอ ิ่งพิมพ์ตางๆ

คาธรรม นียมที้งขยะ จานวน 480,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาธรรม นียมทิ้งขยะ
ครง ารขดลอ ทอ ละรางระบายน้าใน ขต ทศบาล จานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาขดลอ ทอ ละรางระบายน้าใน ขต
ทศบาล

ครง ารจาง มาบริ ารทาความ ะอาดถนน ละทาง ทาภายใน ขต
ทศบาล

จานวน 350,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มา วาดขยะภายใน ขต ทศบาล ละคาใช
จายอ่นที่ ี่ยวของตาม ครง ารจาง มาบริ ารทาความ ะอาด
ถนน ละทาง ทาภายใน ขต ทศบาล

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 200,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน รถบรรท ขยะ ฯลฯ รอรายจาย
ที่จา น ไวในประ ภทรายจาย พ่อบารงรั ษา ละซอม ซม
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วั ดงานบานงานครัว จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดงานบานงานครัว ชน ถังขยะ ฯลฯ รอ ิ่ง
ของที่จา น ในประ ภทรายจายวั ดงานบานงานครัว

วั ด อ ราง จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ ราง ชน ิน ดิน ทราย ล็ ไม ฯลฯ
รอ ิ่งของที่จา น ในประ ภทรายจายวั ด อ ราง

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน บต ตอรี่ , ยาง
รถยนต์ ฯลฯ รอ ิ่งของที่จา น ในประ ภทรายจายคาวั ดยาน
พา นะ ละขน ง

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 200,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดน้ามัน ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน คร่อง จารบี ฯลฯ รอ ิ่งของที่
จา น ในประ ภทรายจายวั ดน้ามัน ช้อ พลิง ละ ลอล่น

วั ด คร่อง ตง าย จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด คร่อง ตง าย ชน ้อ ันฝน , ถงมอ , ผา
ปดจม รอง ทาบ๊ต ฯลฯ รอ ิ่งของที่จา น ในประ ภทวั ด
คร่อง ตง าย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 225,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

ครง ารฝึ อบรมปฏิบัติธรรมนา ขผ งวัย จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาอา าร ละ คร่อง
ด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คา ชา ถานที่ คาป้าย คา ชา มารถ คา
วั ดอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 84
ลาดับที่ 120

ครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ลม ตรี ละผนาชมชน พ่อ ารพึ่งพาตน
อง

จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาอา าร ละ คร่อง
ด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คา ชา ถานที่ คาป้าย คา ชา มารถ คา
วั ดอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 83
ลาดับที่ 119

ครง ารรายงานผล ารปฏิบัติงานประจาปของ ทศบาล จานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจางพิมพ์วาร าร ปฏิทิน คาวั ดอป รณ์อ่นที่ ี่ยว
ของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติขอมลขาว าร พ.ศ. 2540
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 82
ลาดับที่ 114
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ครง าร ง ริม ารมี วนรวมของประชาชนใน ารจัดทา ผน
พัฒนา ทศบาล ละ ผนชมชน

จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารประชมประชาคม ารประชมจัดทา
ผนชมชน ชน คาอา าร ละ คร่องด่ม คาต ตง ถานที่ คา ชา
ถานที่ คาป้าย คาวั ดอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทา ผน
พัฒนาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 83
ลาดับที่ 117

ครง าร ริม รางครอบครัวอบอนชมชน ขม ข็ง จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาอา าร ละ คร่อง
ด่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คา ชา ถานที่ คาป้ายคา ชา มารถ คา
วั ดอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 83
ลาดับที่ 115

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครภัณฑ์ ฆษณา ละ ผย พร

จัดซ้อ คร่องรรับ- ง ัญญาณ ียงตาม าย จานวน 90,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา คร่องรับ- ง ัญญาณ ียงตาม ายภายใน ขต
ทศบาลจานวน 2 ตัว รวมอป รณ์ที่ ี่ยวของพรอมติดตั้ง ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นาที่ 94
ลาดับที่ 19
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

ครง าร ขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชน ละประชาชนทั่วไป จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ขงขัน ีฬา ชน คาอา าร ละ
คร่องด่ม คาป้ายประชา ัมพันธ์ คา งินรางวัล รียญรางวัล คา
วั ดอป รณ์ คา ชาวั ด-อป รณ์ คาต ตง ถานที่ คา คร่อง
ียง คาชด ีฬาคาใชจายใน ารจัด งนั ีฬา ขารวมทา าร ขง

ขัน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไป ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 85
ลาดับที่ 125

ครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาชมชน ัมพันธ์ จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ขงขัน ีฬา ชน คาอา าร ละ
คร่องด่ม คาป้ายประชา ัมพันธ์ คา งินรางวัล รียญรางวัล คา
วั ดอป รณ์ คา ชาวั ด-อป รณ์ คาต ตง ถานที่ คา คร่อง
ียง คาชด ีฬาคาใชจายใน ารจัด งนั ีฬา ขารวมทา าร ขง

ขัน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไป ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 85
ลาดับที่ 121
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ครง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ ชน คาป้ายประชา
ัมพันธ์ คาวั ดอป รณ์ คาต ตง ถานที่ คา คร่อง ียง ละ

อ่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไป ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 85
ลาดับที่ 123

ครง ารลานดนตรี ละศิลปะ จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ครง ารฯ ชน คาป้ายประชา
ัมพันธ์ คาต ตง ถานที่ คา คร่อง ียง ละคาวั ดอป รณ์ที่
ี่ยวของ ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว4610 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2541 ละ นัง อ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0319.4

/ว1347 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2541
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 86
ลาดับที่ 128

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

ครง ารพัฒนาศั ยภาพ ีฬาฟตบอล รง รียนปะทิววิทยา อา ภอปะ
ทิว จัง วัดชมพร

จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นน ครง ารพัฒนาศั ยภาพ ีฬาฟตบอล
รง รียนปะทิววิทยา ใ รง รียนปะทิววิทยา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 87
ลาดับที่ 130

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564 15:40:24 นา : 50/59



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 112,500 บาท
งบดาเนินงาน รวม 112,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 112,500 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

ครง ารจัดงานตั บาตร ท ว (วันออ พรรษา) จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาต ตง ถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา คร่อง ียง คาจัดทาป้าย คา ฆษณาประชา
ัมพันธ์ คา ชาชดพรอม ตง นา คาอา าร ละ คร่องด่ม ละคา

ใชจายอ่นที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 85 ลาดับที่ 122

ครง ารจัดงานประ พณีวัน ขาพรรษา ละวัน าคัญอ่นๆ จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาต ตง ถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา คร่อง ียง คาจัดทาป้าย คา ฆษณาประชา
ัมพันธ์ คา ชาชดพรอม ตง นา คาอา าร ละ คร่องด่ม ละคา

ใชจายอ่นที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 85 ลาดับที่ 124
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ครง ารจัดงานประ พณี ง รานต์ จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาต ตง ถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา คร่อง ียง คาจัดทาป้าย คา ฆษณาประชา
ัมพันธ์ คา ชาชดพรอม ตง นา คาอา าร ละ คร่องด่ม ละคา

ใชจายอ่นที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 85 ลาดับที่ 126

ครง ารจัดงานวันลอย ระทง จานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาต ตง ถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา คร่อง ียง คาจัดทาป้าย คา ฆษณาประชา
ัมพันธ์ คา ชาชดพรอม ตง นา คาอา าร ละ คร่องด่ม ละคา

ใชจายอ่นที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 86 ลาดับที่ 127

ครง ารทาบญวันขึ้นปใ ม จานวน 2,500 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ครง ารฯ ชน คาต ตง ถานที่ คา
ชา ตนท์ คา ชา คร่อง ียง คาจัดทาป้าย คา ฆษณาประชา
ัมพันธ์ คา ชาชดพรอม ตง นา คาอา าร ละ คร่องด่ม ละคา

ใชจายอ่นที่ ี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) นาที่ 86 ลาดับที่ 129
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,690,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,360,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,360,900 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 821,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพรอมทั้ง งินปรับปรงตา นงใ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด องชาง จานวน 2 อัตรา ตา นงผ
อานวย าร องชาง ละตา นงนายชาง ยธา

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจาตา นงผอานวย าร องชาง
- ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ชมพร ร่อง ลั ณฑ์ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธีจาย งิน
ดอน ละประ ยชน์ตอบ ทนอ่น (ฉบับที่7) ลงวันที่ 4
มษายน 2559

คาตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 485,900 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทนใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 2 อัตรา ละพนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ดยคานวณตั้งจายไว 12 ดอน

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 12,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ดยคานวณตั้งจายไว 12 ดอน

งบดาเนินงาน รวม 329,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัตินอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ัง ัด องชาง ซึ่ง ปนงาน รง
ดวนนอ วลาราช ารป ติ รองานที่ไมอาจทาใน วลา
ราช าร ถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2550
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 6,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ คาชวย ลอ ารศึ ษาบตรได
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่
ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 ิง าคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน คา ขา ลม นัง อ รอ ขา
ป นัง อ, คาถาย อ ารตางๆ , คาธรรม นียม , ละคาลง
ทะ บียนตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร(คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ) ใ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง รอบคคลอ่นที่มีความจา ปน
ตอง ดินทางไปราช าร ละมี ิทธิตามระ บียบที่ทางราช าร
า นด

- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึงฉบับปัจจบัน
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รอคาใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่น ใน าร ขารับ ารฝึ อบรม
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย
อ าร คร่องปรับอา าศ ตัวรับ- ง ัญญาณ ียงตาม
าย ลา พง คร่อง ทร าร คร่องพิมพ์ ละอป รณ์อ่นๆที่ ี่ยว

ของ ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 118,600 บาท
วั ด านั งาน จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า มดประวัติ ฟ้ม
อ าร บบพิมพ์ตางๆ ทป าว ตรายาง ธงชาติ น้าด่ม ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ บต ตอรี่ อป รณ์ คร่องขยาย ียง คา
ายไฟ คา ลอดไฟ คาปลั๊ ไฟ ฯลฯ

วั ด อ ราง จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ
ราง ชน ิน ดิน ทราย ปน ล็ ไม ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน นอต ร ัว
ทียน มอน้ารถยนต์ ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 3,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละน้ามัน ลอล่น
ตางๆ ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน คร่อง จารบี ฯลฯ

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ระดาษ ป ตอร์ ี พ ัน ผนซีดี าร
ลาง-อัด-ขยายภาพ ฯลฯ
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา มึ พิมพ์ ตัวบันทึ ขอมล วั ดอป รณ์ คร่อง
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 130,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไฟฟ้า าธารณะที่ ิน 10 % ตาม ลั ณฑ์ที่
า นด

งานก่อสร้าง รวม 736,430 บาท
งบดาเนินงาน รวม 510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ครง ารจาง มาบริ ารตัด ญาไ ลทาง จานวน 120,000 บาท

พ่อ ปนคาจาง มาบริ ารตัด ญาไ ลทาง
- ปนไปตาม ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย
งินคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ตาม
นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10

.ค. 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2)

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆ ชน คร่องคอมพิว ตอร์ าอี้ คร่องถาย
อ าร คร่องปรับอา าศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 200,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ บต ตอรี่ อป รณ์ คร่องขยาย ียง คา
ายไฟ คา ลอดไฟ คาปลั๊ ไฟ ฯลฯ

วั ด อ ราง จานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ
ราง ชน ิน ดิน ทราย ปน ล็ ไม ฯลฯ
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วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน นอต ร ัว
ทียน มอน้ารถยนต์ ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ามัน ช้อ พลิง ละน้ามัน ลอล่น
ตางๆ ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน คร่อง จารบี ฯลฯ

งบลงทุน รวม 226,430 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 226,430 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร

ปรับปรงรางระบายน้าถนน ายบานทอง ลาง-บานบางจา (ตรงขาม
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง น)

จานวน 216,430 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงรางระบายน้าถนน ายบาน
ทอง ลาง-บานบางจา (ตรงขามศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานบาง
น) รางระบายน้า ค ล.

1. ทคอน รีตปรับระดับทองรางระบายน้า จานวน 5 ลบ.ม.
2. อ รางฝาปดตะ รง ล็ ขนาด วาง 0.62 มตร ยาว 1.00
มตร จานวน 100 ฝา(ตาม บบรปราย ารละ อียดที่ ทศบาล
า นด)

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่2) นาที่ 4 ลาดับที่ 7

คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K)

คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K) จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K) คา อ ราง
ิ่ง าธารณป ภค ละ าธารณป าร

-ตาม นัง อ านั ลขาธิ ารคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลง
วันที่ 24 ิง าคม 2532 ร่อง ารพิจารณาชวย ลอผประ อบ
อาชีพงาน อ ราง ละผประ อบอาชีพอ่น
-ตาม นัง อ านั งบประมาณ ดวนที่ ด ที่ นร 0407/ว85 ลงวัน
ที่ 13 ร ฎาคม 2541
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 547,600 บาท

งบดาเนินงาน รวม 547,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,600 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาตั ิ่งปฏิ ล จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาตั ิ่งปฏิ ล
คาจาง มาที่มีลั ษณะจางทา จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาทา ิ่งของ รอ จาง มาทาป้ายประชา
ัมพันธ์ ป้ายอ่นๆ ฯลฯ

คา ชาที่ราชพั ด จานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชาที่ราชพั ด
จาง มาบริ ารทาความ ะอาดตลาด ด ทศบาลตาบลปะทิว จานวน 147,600 บาท

พ่อจาย ปนคาจาง มาทาความ ะอาดตลาด ด ทศบาลตาบลปะ
ทิว ทาความ ะอาด องน้า ฯลฯ

คาบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ์ ละ ิ่ง อ ราง
ตลอดจนทรัพย์ ินอ่นๆในตลาด ด ชน ทรทัศน์ คร่อง
ียง ต๊ะ าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ บต ตอรี่ อป รณ์ คร่องขยาย ียง คา
ายไฟ คา ลอดไฟ คาปลั้ ไฟ ฯลฯ

วั ดงานบานงานครัว จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ปรงถพ้น ไม วาด ขง ถังขยะ ถงขยะ ฯลฯ
วั ด อ ราง จานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด อ
ราง ชน ระ บ้อง จอบ คราด ิน ดิน ทราย ปน ล็ ไม ฯล

ฯ
วั ดวิทยาศา ตร์ รอ าร พทย์ จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ายาตางๆ คมีภัณฑ์ ถงมอ ฯลฯ
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วั ดอ่น จานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคามิ ตอร์ไฟฟ้า มิ ตอร์น้าประปา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 220,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าในตลาด ด
คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้าประปาในตลาด ด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

คาชาระ นี้ งิน 894,600

คาชาระดอ บี้ย 28,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

248,630

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 12,000

บี้ยยังชีพผสงอายุ 1,993,200

บี้ยยังชีพความพิ าร 268,800

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์ 6,000

งินสารองจาย 70,000

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

520,780

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

50,000

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

27,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชาระ นี้ งิน 894,600

คาชาระดอ บี้ย 28,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

248,630

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 12,000

บี้ยยังชีพผสงอายุ 1,993,200

บี้ยยังชีพความพิ าร 268,800

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์ 6,000

งินสารองจาย 70,000

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

520,780

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

50,000

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

27,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง
งินสมทบ องทุนสง
สริมสุขภาพชุมชน 
(สปสช.)

50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

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

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

4,010,520 330,000 1,353,780 879,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

84,000

งินประจาตาแ นง 186,000 42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 1,562,960 841,770 341,150 268,800 880,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง
งินสมทบ องทุนสง
สริมสุขภาพชุมชน 
(สปสช.)

50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

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

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

821,000 7,394,300

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

84,000

งินประจาตาแ นง 42,000 270,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 485,900 4,380,780

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  15:40:57 นา : 4/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

24,000 24,000 12,000 60,000

คาจางล จางประจา 308,040

งินวิทยฐานะ 42,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

150,000

คา บี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

22,000 5,000 5,000 20,000

คา ชาบาน 36,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

18,600 6,000

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 15,000 25,000 25,000 228,110

คาโฆษณษ และ ผยแพร
ประชาสัมพันธ์

3,000

คาโฆษณาและ ผยแพร
ประชาสัมพันธ์

50,000 5,000

คาจาง มาทาความ
สะอาด

280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

12,000 132,000

คาจางล จางประจา 308,040

งินวิทยฐานะ 42,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

150,000

คา บี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

5,000 57,000

คา ชาบาน 36,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

6,000 30,600

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 10,000 303,110

คาโฆษณษ และ ผยแพร
ประชาสัมพันธ์

3,000

คาโฆษณาและ ผยแพร
ประชาสัมพันธ์

55,000

คาจาง มาทาความ
สะอาด

280,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  15:40:57 นา : 6/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจาง มาที่มีลั ษณะ
ารจางทา

5,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะ
จางทา

20,000

คาจาง มาบริ าร
บุคคลภายนอ

10,000

คาใชจายใน ารดา นิน
คดีตามคาพิพา ษา

10,000

คาถาย อ สาร คา ย็บ
นังสือ รือ ขาป
นังสือ

5,000

คาธรรม นียมตาง ๆ 10,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

50,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

180,000 20,000 20,000 30,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม 
ระ ชาดอ ไม และพวง

มาลา
3,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  15:40:57 นา : 7/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจาง มาที่มีลั ษณะ
ารจางทา

5,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะ
จางทา

5,000 25,000

คาจาง มาบริ าร
บุคคลภายนอ

10,000

คาใชจายใน ารดา นิน
คดีตามคาพิพา ษา

10,000

คาถาย อ สาร คา ย็บ
นังสือ รือ ขาป
นังสือ

5,000

คาธรรม นียมตาง ๆ 10,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

50,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

20,000 270,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม 
ระ ชาดอ ไม และพวง

มาลา
3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

80,000 20,000 20,000 20,000

โครง ารจัดงานวัน
สาคัญของชาติ และวัน
สาคัญอื่นๆ ที่ทาง
ราช าร า นดขึ้น ป็น
รณีพิ ศษ

50,000

โครง าร ตรียมและรับ
สด็จในโอ าสตางๆ

20,000

โครง ารป ป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ พื่อ สริม
สรางความสมานฉันท์

5,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษี

30,000

โครง ารป้อง ัน าร
ทุจริตภาครัฐและ าร
แ ไขปัญ ายา สพติด
ทศบาลตาบลปะทิว

3,000

โครง ารฝึ อบรมปล
จิตสานึ จา นาที่ทอง
ถิ่นดานความซื่อสัตย์
สุจริตและป้อง ันผล
ประโยชน์ทับซอน

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

10,000 150,000

โครง ารจัดงานวัน
สาคัญของชาติ และวัน
สาคัญอื่นๆ ที่ทาง
ราช าร า นดขึ้น ป็น
รณีพิ ศษ

50,000

โครง าร ตรียมและรับ
สด็จในโอ าสตางๆ

20,000

โครง ารป ป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ พื่อ สริม
สรางความสมานฉันท์

5,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษี

30,000

โครง ารป้อง ัน าร
ทุจริตภาครัฐและ าร
แ ไขปัญ ายา สพติด
ทศบาลตาบลปะทิว

3,000

โครง ารฝึ อบรมปล
จิตสานึ จา นาที่ทอง
ถิ่นดานความซื่อสัตย์
สุจริตและป้อง ันผล
ประโยชน์ทับซอน

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมสง
สริมคุณธรรม 
จริยธรรม แลพัฒนา
ศุ ยภาพใน ารปฏิบัติ
งานของ จา นาที่ทอง
ถิ่น

18,000

โครง ารพัฒนาขอมลอิ
ล็คทรอนิคและระบบ
ว็บไซด์ ทศบาลตาบล
ปะทิว

5,000

โครง ารอบรมบทบาท
ของผบริ ารทองถิ่น
และสมาชิ สภาทองถิ่น

10,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 170,000 200,000 35,000 30,000 205,000

โครง ารชวย ลือผ
ประสบภัยภายใน ขต
ทศบาล

30,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลตางๆ

23,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึ ษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมสง
สริมคุณธรรม 
จริยธรรม แลพัฒนา
ศุ ยภาพใน ารปฏิบัติ
งานของ จา นาที่ทอง
ถิ่น

18,000

โครง ารพัฒนาขอมลอิ
ล็คทรอนิคและระบบ
ว็บไซด์ ทศบาลตาบล
ปะทิว

5,000

โครง ารอบรมบทบาท
ของผบริ ารทองถิ่น
และสมาชิ สภาทองถิ่น

10,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 80,000 15,000 735,000

โครง ารชวย ลือผ
ประสบภัยภายใน ขต
ทศบาล

30,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลตางๆ

23,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึ ษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม ลั
สตรชุดปฏิบัติ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ ทศบาล
ตาบลปะทิว

50,000

จาง มาบริ ารทา
ความสะอาดศนย์พัฒนา
ด็ ล็ บานบางสน

147,600

โครง าร ด็ ปฐมวัยใส
ใจภมิปัญญาทองถิ่น

3,500

โครง ารป้อง ันภัยใน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บาน
บางสน

20,000

โครง ารฝึ อบรมสง
สริม ารพัฒนาครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

15,000

โครง าร พิ่มไอโอดีน  
พิ่มไอคิวและอีคิว

3,000

โครง ารศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทิดไทองค์ราชัน

10,000

โครง ารศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานบางสนใสใจสิ่ง
แวดลอม

5,000

โครง าร ศรษฐ ิจพอ
พียงใน ด็ ปฐมวัย

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม ลั
สตรชุดปฏิบัติ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ ทศบาล
ตาบลปะทิว

50,000

จาง มาบริ ารทา
ความสะอาดศนย์พัฒนา
ด็ ล็ บานบางสน

147,600

โครง าร ด็ ปฐมวัยใส
ใจภมิปัญญาทองถิ่น

3,500

โครง ารป้อง ันภัยใน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บาน
บางสน

20,000

โครง ารฝึ อบรมสง
สริม ารพัฒนาครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

15,000

โครง าร พิ่มไอโอดีน  
พิ่มไอคิวและอีคิว

3,000

โครง ารศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทิดไทองค์ราชัน

10,000

โครง ารศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานบางสนใสใจสิ่ง
แวดลอม

5,000

โครง าร ศรษฐ ิจพอ
พียงใน ด็ ปฐมวัย

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริม
พัฒนา ารของ ด็ ล็

20,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

543,820

โครง ารสายใยแ งรั 5,000

โครง ารอบรมและ าร
แล ปลี่ยน รียนร พื่อ
สง สริมทั ษะ าร ลี้ยงด
ด็ ปฐมวัย

10,000

โครง าร อสม.รวม
น้าใจสราง ด็ ไทย
ปัญญา ลิศดวยไอโอดีน

15,000

โครง ารทองถิ่นไทย 
รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่สี
ขียว

7,000

โครง ารฝึ อบรม าร
จัด ารขยะและสิ่งแวด
ลอมชุมชน

20,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร ี่ยว ับ ฎ มาย
คุมครองผบริโภค

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริม
พัฒนา ารของ ด็ ล็

20,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

543,820

โครง ารสายใยแ งรั 5,000

โครง ารอบรมและ าร
แล ปลี่ยน รียนร พื่อ
สง สริมทั ษะ าร ลี้ยงด
ด็ ปฐมวัย

10,000

โครง าร อสม.รวม
น้าใจสราง ด็ ไทย
ปัญญา ลิศดวยไอโอดีน

15,000

โครง ารทองถิ่นไทย 
รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่สี
ขียว

7,000

โครง ารฝึ อบรม าร
จัด ารขยะและสิ่งแวด
ลอมชุมชน

20,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร ี่ยว ับ ฎ มาย
คุมครองผบริโภค

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมใ
ความรใน ารป้อง ัน
ด็ จมน้า

15,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความรรณรงค์ป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา สพ
ติดใน ขต ทศบาลตาบล
ปะทิว

25,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร รื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใ ม

10,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความรวัน อดส์โล   (1 
ธ.ค.)

10,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
ควบคุมโรคไข ลือดออ

60,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จา โรค
พิษสุนัขบา

40,000

โครง ารใ ความร ับ
ยาวชนใน ารวางแผน
และ ตรียมความพรอม
ารตั้งครรภ์ อนวัยอัน

ควร

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมใ
ความรใน ารป้อง ัน
ด็ จมน้า

15,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความรรณรงค์ป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา สพ
ติดใน ขต ทศบาลตาบล
ปะทิว

25,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร รื่องโรคติดตอ
และโรคอุบัติใ ม

10,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความรวัน อดส์โล   (1 
ธ.ค.)

10,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
ควบคุมโรคไข ลือดออ

60,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จา โรค
พิษสุนัขบา

40,000

โครง ารใ ความร ับ
ยาวชนใน ารวางแผน
และ ตรียมความพรอม
ารตั้งครรภ์ อนวัยอัน

ควร

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารอบรมใ ความ
ร ารปฐมพยาบาล บื้อง
ตน

15,000

โครง ารอบรมใ ความ
รสุขาภิบาลอา าร  
อา ารปลอดภัย  คน
ปลอดโรค

20,000

โครง ารอบรมใ ความ
ร มอ มบาน/ชุมชน

15,000

โครง ารออ าลัง าย
พื่อสุขภาพ

40,000

คาธรรม นียมที้งขยะ 480,000

โครง ารขุดลอ ทอและ
รางระบายน้าใน ขต
ทศบาล

100,000

โครง ารจาง
มาบริ ารทาความ

สะอาดถนนและทาง ทา
ภายใน ขต ทศบาล

350,000

โครง ารฝึ อบรม
ปฏิบัติธรรมนาสุขผสง
วัย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารอบรมใ ความ
ร ารปฐมพยาบาล บื้อง
ตน

15,000

โครง ารอบรมใ ความ
รสุขาภิบาลอา าร  
อา ารปลอดภัย  คน
ปลอดโรค

20,000

โครง ารอบรมใ ความ
ร มอ มบาน/ชุมชน

15,000

โครง ารออ าลัง าย
พื่อสุขภาพ

40,000

คาธรรม นียมที้งขยะ 480,000

โครง ารขุดลอ ทอและ
รางระบายน้าใน ขต
ทศบาล

100,000

โครง ารจาง
มาบริ ารทาความ

สะอาดถนนและทาง ทา
ภายใน ขต ทศบาล

350,000

โครง ารฝึ อบรม
ปฏิบัติธรรมนาสุขผสง
วัย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
ใ ลุมสตรีและผนา
ชุมชน พื่อ ารพึ่งพาตน
อง

20,000

โครง ารรายงานผล าร
ปฏิบัติงานประจาปีของ
ทศบาล

70,000

โครง ารสง สริม ารมี
สวนรวมของประชาชน
ใน ารจัดทาแผนพัฒนา
ทศบาล และแผนชุมชน

5,000

โครง าร สริมสราง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
ขมแข็ง

10,000

โครง ารแขงขัน ีฬา 
นั รียน ยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

30,000

โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาชุมชนสัมพันธ์

15,000

โครง ารจัดงานตั
บาตร ทโว (วันออ
พรรษา)

10,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีวัน ขาพรรษา
และวันสาคัญอื่นๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
ใ ลุมสตรีและผนา
ชุมชน พื่อ ารพึ่งพาตน
อง

20,000

โครง ารรายงานผล าร
ปฏิบัติงานประจาปีของ
ทศบาล

70,000

โครง ารสง สริม ารมี
สวนรวมของประชาชน
ใน ารจัดทาแผนพัฒนา
ทศบาล และแผนชุมชน

5,000

โครง าร สริมสราง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
ขมแข็ง

10,000

โครง ารแขงขัน ีฬา 
นั รียน ยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

30,000

โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาชุมชนสัมพันธ์

15,000

โครง ารจัดงานตั
บาตร ทโว (วันออ
พรรษา)

10,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีวัน ขาพรรษา
และวันสาคัญอื่นๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงาน
ประ พณีสง รานต์

50,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

50,000

โครง ารจัดงานวันลอย
ระทง

40,000

โครง ารทาบุญวันขึ้นปี
ใ ม

2,500

โครง ารลานดนตรีและ
ศิลปะ

5,000

โครง ารจาง
มาบริ ารตัด ญาไ ล

ทาง

คาจาง มาตั สิ่งปฏิ ล

คา ชาที่ราชพัสดุ

จาง มาบริ ารทา
ความสะอาดตลาดสด
ทศบาลตาบลปะทิว

ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 140,000 20,000 40,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000 15,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 1,193,900 50,000

วัสดุ อสราง 10,000 10,000 35,000 25,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 45,000 150,000 5,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงาน
ประ พณีสง รานต์

50,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

50,000

โครง ารจัดงานวันลอย
ระทง

40,000

โครง ารทาบุญวันขึ้นปี
ใ ม

2,500

โครง ารลานดนตรีและ
ศิลปะ

5,000

โครง ารจาง
มาบริ ารตัด ญาไ ล

ทาง
120,000 120,000

คาจาง มาตั สิ่งปฏิ ล 5,000 5,000

คา ชาที่ราชพัสดุ 20,000 20,000

จาง มาบริ ารทา
ความสะอาดตลาดสด
ทศบาลตาบลปะทิว

147,600 147,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 30,000 245,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 220,000 10,000 280,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 1,253,900

วัสดุ อสราง 90,000 10,000 180,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 60,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 123,600 100,000 3,600 200,000

วัสดุ าร ษตร 5,000 10,000 15,000 5,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 8,000 5,000 10,000 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 120,000 15,000 75,000 20,000

วัสดุอื่น 5,000 20,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 5,000 20,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

10,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000 70,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 120,000 25,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 25,000 2,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 28,000 2,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

48,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์

23,000

จัดซื้อ ครื่องสารองไฟ 2,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  15:40:57 นา : 25/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 33,600 460,800

วัสดุ าร ษตร 35,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 5,000 33,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 20,000 250,000

วัสดุอื่น 5,000 30,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 25,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

5,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 130,000 220,000 770,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 100,000 245,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 27,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 30,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

58,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์

23,000

จัดซื้อ ครื่องสารองไฟ 2,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อ ครื่องรรับ-สง
สัญญาณ สียงตามสาย

90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ปรับปรุงรางระบายน้า
ถนนสายบาน
ทอง ลาง-บานบาง
จา (ตรงขามศนย์พัฒนา
ด็ ล็ บานบางสน)

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

โครง าร พิ่ม
ประสิทธิภาพศนย์
ปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย ลือประชาชนของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น อา ภอปะทิว 
จัง วัดชุมพร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

15,000

งินอุด นุนสวนราช าร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อ ครื่องรรับ-สง
สัญญาณ สียงตามสาย

90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ปรับปรุงรางระบายน้า
ถนนสายบาน
ทอง ลาง-บานบาง
จา (ตรงขามศนย์พัฒนา
ด็ ล็ บานบางสน)

216,430 216,430

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

โครง าร พิ่ม
ประสิทธิภาพศนย์
ปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย ลือประชาชนของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น อา ภอปะทิว 
จัง วัดชุมพร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

15,000

งินอุด นุนสวนราช าร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง ารจัด ิจ รรม
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
พิธี ารตางๆ วันสาคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
ารสั่ง ารของจัง วัด

ชุมพร ประจาปีงบ
ประมาณ 2565

40,000

โครง ารคายทั ษะชีวิต
ยาวชน คนพอ พียง คน
ดีศรีปะทิว

30,000

โครง าร ปิดบาน
คุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย 
วิถีพอ พียง

30,000

โครง ารสง สริม
คุณภาพผ รียนส
มาตรฐาน ารศึ ษา

40,000

โครง ารอา าร ลางวัน
ของ ด็ นั รียน
โรง รียนอนุบาลปะทิว 
(บางสนพิพิธราษฎร์
บารุง)

2,280,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง ารจัด ิจ รรม
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
พิธี ารตางๆ วันสาคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
ารสั่ง ารของจัง วัด

ชุมพร ประจาปีงบ
ประมาณ 2565

40,000

โครง ารคายทั ษะชีวิต
ยาวชน คนพอ พียง คน
ดีศรีปะทิว

30,000

โครง าร ปิดบาน
คุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย 
วิถีพอ พียง

30,000

โครง ารสง สริม
คุณภาพผ รียนส
มาตรฐาน ารศึ ษา

40,000

โครง ารอา าร ลางวัน
ของ ด็ นั รียน
โรง รียนอนุบาลปะทิว 
(บางสนพิพิธราษฎร์
บารุง)

2,280,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ีฬาฟุตบอล
โรง รียนปะทิววิทยา 
อา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร

30,000

รวม 4,169,810 10,881,820 2,327,810 6,500,350 1,704,400 2,673,310 225,000 242,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ีฬาฟุตบอล
โรง รียนปะทิววิทยา 
อา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร

30,000

รวม 2,426,930 547,600 31,699,530
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