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ื้นที่ 4.01 ต งกิโ ต

ป ช ก ท้ง ด 5,170 คน
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หญิง 2,712 คน

ข้ ู  ณ นที่ 2  ก กฎ ค  2564



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บลท่ ย ง
ภ ท่ง ญ่  จง วดนครศรีธรรมร ช



ท นป ะธ น ฯ ะ ช ท บ ต บ ท ง

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บลท ย ด น ร ทศบ ต บปร ม ณร ย ย
ปร ปต ภ ทศบ ลต บลท ย ร น นน น น ผบร รท ถน ทศบ ลต บลท ย

ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน
ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ปน

1. ถ นะ ค ัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป

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

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 17,375,573.49 บ ท

1.1.2 น ม นวน 92,547,765.34 บ ท

1.1.3 นทน ร น ม นวน 5,604,726.83 บ ท

1.1.4 ร ย ร น น ว บบ นผ พน ล ย ม ด บ ย นวน 2 ร ร รวม
39,641.10 บ ท

1.1.5 ร ย ร น น ว ดยย ม ด นผ พน นวน 1 ร ร รวม 19,215.00 บ ท

1.2 น นวน 20,431,129.95 บ ท

นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 29 ร ฎ ม พ.ศ. 2564 ์ รป ร วนท ถนม
ถ น ร น ด น

2. บ ห งบป ะ ณในปีงบป ะ ณ พ. . 2563
2.1 ร ยรบ ร นวน 50,945,113.55 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 1,027,674.12 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต นวน 4,206,591.01 บ ท

มวดร ย ด ทรพย์ น นวน 408,594.99 บ ท

มวดร ย ด ธ รณป ภ ล รพ ณ ย์ นวน 936,380.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด นวน 569,150.60 บ ท

มวดร ย ด ทน นวน 0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 24,138,731.83 บ ท

มวด น ด นนทว ป นวน 19,657,991.00 บ ท

2.2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 8,367,337.00 บ ท

2.3 ร ย ย ร นวน 48,625,499.75 บ ท ปร บดวย
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บ ล นวน 12,167,581.37 บ ท

บบ ล ร นวน 16,525,236.13 บ ท

บด นน น นวน 11,642,298.69 บ ท

บล ทน นวน 5,625,320.00 บ ท

บ น ด นน นวน 2,665,063.56 บ ท

บร ย ย ืน นวน 0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 8,367,337.00 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พื ด นน รต ม น น ท นวน 2,366,551.60 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทน ร น ม นวน 3,518,052.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท
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คาแถลงงบประมาณ
. . 2565

ุ ใ ี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
ษี 1,027,674.12 1,900,000.00 1,030,000.00

ี แ ใ
ุ

4,206,591.01 5,190,000.00 4,420,000.00

ไ ้ ์สิ 408,594.99 400,000.00 430,000.00

ไ ้ ส ู โ แ
ิ ิ ์

936,380.00 1,300,000.00 1,000,000.00

ไ ้ ็ ็ 569,150.60 220,000.00 220,000.00

ไ ้ ุ 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,148,390.72 9,020,000.00 7,110,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ษี ส 24,138,731.83 27,855,000.00 24,810,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,138,731.83 27,855,000.00 24,810,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ิ ุ ุ ่ ไ 19,657,991.00 20,000,000.00 20,280,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,657,991.00 20,000,000.00 20,280,000.00

รวม 50,945,113.55 56,875,000.00 52,200,000.00
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2565

2
ิ

2563 2564 2565

งบกลาง 12,167,581.37 13,575,016.00 14,086,170.00

งบบุคลากร 16,525,236.13 20,315,844.00 17,423,540.00

งบดา นินงาน 11,642,298.69 14,548,340.00 16,531,390.00

งบลงทุน 5,625,320.00 5,690,800.00 1,259,500.00

งบ งินอุดหนุน 2,665,063.56 2,745,000.00 2,899,400.00

48,625,499.75 56,875,000.00 52,200,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลท่ายาง

อาเภอท่งใ ญ่  จัง วัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลท่ายาง
อาเภอท่งใ ญ่  จัง วัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 13,213,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,721,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,241,250

แผนงานสาธารณสข 2,555,200

แผนงานสังคมสงเคราะ ์ 1,600,520

แผนงานเค ะและชมชน 7,797,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา 850,000

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย์ 814,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,086,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,200,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บลท ย ง

ภ ทุงใ ญ จง วดนครศรีธรรมร ช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,086,170 14,086,170
    งบกล ง 14,086,170 14,086,170

น้ : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,776,880 0 2,095,320 8,872,200
     งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง) 2,849,200 0 0 2,849,200

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 3,927,680 0 2,095,320 6,023,000

งบดา นินงาน 3,459,000 20,000 817,000 4,296,000
    ค ต บแทน 98,000 0 100,000 198,000

    ค ใช้ส ย 1,620,000 20,000 525,000 2,165,000

    ค วสดุ 536,000 0 192,000 728,000

    ค ส ธ รณูปโภค 1,205,000 0 0 1,205,000

งบลงทุน 20,500 0 0 20,500
    ค ครุภณฑ์ 20,500 0 0 20,500

งบ งินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000
     งิน ุด นุน 25,000 0 0 25,000

รวม 10,281,380 20,000 2,912,320 13,213,700

น้ : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 495,260 0 495,260
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 495,260 0 495,260

งบดา นินงาน 1,196,000 30,000 1,226,000
    ค ต บแทน 50,000 0 50,000

    ค ใช้ส ย 770,000 30,000 800,000

    ค วสดุ 376,000 0 376,000

รวม 1,691,260 30,000 1,721,260

น้ : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,248,960 1,844,200 0 3,093,160
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,248,960 1,844,200 0 3,093,160

งบดา นินงาน 514,500 1,680,140 1,271,050 3,465,690
    ค ต บแทน 131,000 100,000 0 231,000

    ค ใช้ส ย 281,000 1,353,190 60,000 1,694,190

    ค วสดุ 85,000 226,950 1,211,050 1,523,000

    ค ส ธ รณูปโภค 17,500 0 0 17,500

งบลงทุน 0 28,000 0 28,000
    ค ครุภณฑ์ 0 28,000 0 28,000

งบ งินอุดหนุน 0 0 2,654,400 2,654,400
     งิน ุด นุน 0 0 2,654,400 2,654,400

รวม 1,763,460 3,552,340 3,925,450 9,241,250

น้ : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,708,200 0 0 1,708,200
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,708,200 0 0 1,708,200

งบดา นินงาน 406,000 20,000 270,000 696,000
    ค ต บแทน 15,000 0 0 15,000

    ค ใช้ส ย 286,000 20,000 270,000 576,000

    ค วสดุ 100,000 0 0 100,000

    ค ส ธ รณูปโภค 5,000 0 0 5,000

งบลงทุน 11,000 0 0 11,000
    ค ครุภณฑ์ 11,000 0 0 11,000

งบ งินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000
     งิน ุด นุน 0 0 140,000 140,000

รวม 2,125,200 20,000 410,000 2,555,200

น้ : 5/10
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แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,004,520 0 1,004,520
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,004,520 0 1,004,520

งบดา นินงาน 546,000 50,000 596,000
    ค ต บแทน 83,000 0 83,000

    ค ใช้ส ย 364,000 50,000 414,000

    ค วสดุ 93,000 0 93,000

    ค ส ธ รณูปโภค 6,000 0 6,000

รวม 1,550,520 50,000 1,600,520

น้ : 6/10
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แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 1,735,400 252,200 0 262,600 2,250,200
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,735,400 252,200 0 262,600 2,250,200

งบดา นินงาน 468,000 1,079,700 590,000 2,810,000 4,947,700
    ค ต บแทน 113,200 13,700 0 155,000 281,900

    ค ใช้ส ย 256,000 386,000 510,000 1,975,000 3,127,000

    ค วสดุ 85,000 655,000 80,000 680,000 1,500,000

    ค ส ธ รณูปโภค 13,800 25,000 0 0 38,800

งบลงทุน 0 0 0 600,000 600,000
    ค ที่ดินแล สิ่งก สร้ ง 0 0 0 600,000 600,000

รวม 2,203,400 1,331,900 590,000 3,672,600 7,797,900

น้ : 7/10
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แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 70,000 70,000
    ค ใช้ส ย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 50,000 40,000 90,000
    ค ใช้ส ย 50,000 40,000 90,000

งบ งินอุดหนุน 20,000 60,000 80,000
     งิน ุด นุน 20,000 60,000 80,000

รวม 70,000 100,000 170,000

น้ : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบดา นินงาน 100,000 150,000 250,000
    ค ใช้ส ย 100,000 0 100,000

    ค วสดุ 0 150,000 150,000

งบลงทุน 0 600,000 600,000
    ค ที่ดินแล สิ่งก สร้ ง 0 600,000 600,000

รวม 100,000 750,000 850,000
แผนงานการ กษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 80,000 80,000
    ค ใช้ส ย 80,000 80,000

รวม 80,000 80,000

น้ : 9/10
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดา นินงาน 814,000 814,000
    ค ต บแทน 74,000 74,000

    ค ใช้ส ย 590,000 590,000

    ค วสดุ 150,000 150,000

รวม 814,000 814,000

น้ : 10/10
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,213,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,721,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,241,250

แผนงานสาธารณสุข 2,555,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,600,520

แผนงานเคหะและชุมชน 7,797,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 850,000

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย์ 814,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,086,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,200,000

               โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลทายาง และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 52,200,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 52,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25 5

เทศบาลตาบลท่ายาง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลทายางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลทายางมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี

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

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

(นายชัยธิศักดิ  อาลอย)

ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลทายาง

เห็นชอบ

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

(นายตระกล  หนนิล)

ตาแหนง นายอาเภอทุงใหญ ปฏิบัติหน้าที่แทน         
ผ้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลท ย ง
ภ ทุงใ ญ  จง วดนครศรีธรรมร ช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน 1,894,033.86 10,376.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีบ รุงท งที่ 24,115.75 6,888.45 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร ง 0.00 86,212.87 800,000.00 -87.50 % 100,000.00
     ภ ษีป้ ย 665,854.00 848,876.80 1,000,000.00 -15.00 % 850,000.00
     กรก รฆ สตว์ 71,400.00 75,320.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,655,403.61 1,027,674.12 1,900,000.00 1,030,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร 2,201.90 3,443.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน 0.00 60.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย 962,020.00 1,123,720.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ค ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจงสถ นที่
จ น ย ร รื ส สม ร

1,700.00 3,400.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร 7,130.00 5,100.00 8,000.00 -25.00 % 6,000.00
     ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 3,823.00 4,723.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ 2,230.00 1,230.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก รน มน ชื พลิง 4,800.00 4,309.00 6,000.00 -33.33 % 4,000.00
     ค ธรรม นียม ื่น ๆ 2,208,200.00 1,909,080.00 2,500,000.00 -20.00 % 2,000,000.00

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:13:00 น  : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก 104,350.00 22,350.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     ค ปรบก รผิดสญญ 3,626,119.27 93,020.51 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต
สุขภ พ

22,300.00 25,200.00 15,000.00 66.67 % 25,000.00

     ค ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร

5,100.00 7,700.00 7,000.00 14.29 % 8,000.00

     ค ใบ นุญ ตจ น ยสินค ในที่ รื ท งส ธ รณ 29,400.00 22,800.00 30,000.00 -16.67 % 25,000.00
     ค ใบ นุญ ตจดตงตล ด กชน 0.00 2,000.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช ครื่ งขย ย สียง 5,980.00 4,845.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ 1,127,210.00 973,610.00 1,300,000.00 -23.08 % 1,000,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,112,564.17 4,206,591.01 5,190,000.00 4,420,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค ช รื บริก ร 147,700.00 224,500.00 250,000.00 -8.00 % 230,000.00
     ด ก บีย 202,025.25 184,094.99 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 349,725.25 408,594.99 400,000.00 430,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยไดจ กปร ป 745,270.00 936,380.00 1,300,000.00 -100.00 % 0.00
     ร ยไดจ กตล ดสด 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 745,270.00 936,380.00 1,300,000.00 1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข ย กส รก รจดซื จดจ ง 110,500.00 446,000.00 120,000.00 -16.67 % 100,000.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 93,525.00 123,150.60 100,000.00 20.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 204,025.00 569,150.60 220,000.00 220,000.00

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:13:00 น  : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     ค ข ยท ดตล ดทรพย์สิน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต์ 425,684.62 425,619.13 600,000.00 -25.00 % 450,000.00
     ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 15,591,533.93 14,485,264.80 16,500,000.00 -9.09 % 15,000,000.00
     ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได 2,105,008.65 2,090,684.26 2,500,000.00 -16.00 % 2,100,000.00
     ภ ษีธุรกิจ ฉพ 72,991.62 54,605.44 80,000.00 -25.00 % 60,000.00
     ภ ษีสรรพส มิต 4,552,878.76 3,947,517.71 5,075,000.00 -21.18 % 4,000,000.00
     ค ภ ค ลวงแร 125,337.90 115,848.33 200,000.00 -40.00 % 120,000.00
     ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม 85,550.61 80,042.16 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน

2,551,439.00 2,939,150.00 2,800,000.00 7.14 % 3,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,510,425.09 24,138,731.83 27,855,000.00 24,810,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งิน ุด นุนท่วไป 19,130,721.00 19,657,991.00 20,000,000.00 1.40 % 20,280,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,130,721.00 19,657,991.00 20,000,000.00 20,280,000.00
รวมทุกหมวด 56,708,134.12 50,945,113.55 56,875,000.00 52,200,000.00

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:13:00 น  : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลท ย ง

ภ ทุงใ ญ จง วดนครศรีธรรมร ช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,030,000 บาท
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีป้ ย จ นวน 850,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

กรก รฆ สตว์ จ นวน 80,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,420,000 บาท
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบ ท ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน 1,200,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบ ท ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่จ น ย
ร รื ส สม ร

จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบม กกว ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร จ นวน 6,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:13:42 น้ : 1/5
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ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบ ท ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบ ท ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก รน้ มน ชื้ พลิง จ นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 2,000,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ปรบก รผิดสญญ จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบม กกว ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต
สุขภ พ

จ นวน 25,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบม กกว ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

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

จ นวน 8,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบม กกว ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:13:42 น้ : 2/5
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ค ใบ นุญ ตจ น ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ จ นวน 25,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 430,000 บาท
ค ช รื บริก ร จ นวน 230,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ด ก บี้ย จ นวน 200,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบม กกว ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,000,000 บาท
ร ยได้จ กตล ดสด จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 220,000 บาท
ค ข ย กส รก รจดซื้ จดจ้ ง จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบม กกว ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:13:42 น้ : 3/5
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หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค ข ยท ดตล ดทรพย์สิน จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบ ท ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,810,000 บาท

ภ ษีรถยนต์ จ นวน 450,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 15,000,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ จ นวน 2,100,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีธุรกิจ ฉพ จ นวน 60,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีสรรพส มิต จ นวน 4,000,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 80,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบลดลงจ กปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:13:42 น้ : 4/5
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ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน 3,000,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบม กกว ปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริงในป
งบปร ม ณที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,280,000 บาท

งิน ุด นุนท่วไป จ นวน 20,280,000 บ ท

ปร ม ณก รต้งรบใกล้ คียงกบปก น โดย ศยสถิติร ยรบจริง
ในปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:13:42 น้ : 5/5
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ นี งิน 2,491,451.59 3,796,348.87 4,131,000 -3.27 % 3,995,800

คาชาระดอ บีย 829,065.9 779,197.2 600,000 -3.13 % 581,200

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม 278,142 305,829 257,000 -90.66 % 24,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 13,005 12,200 15,000 0 % 15,000

บียยังชีพผสงอายุ 4,796,100 4,876,200 5,102,400 10.42 % 5,634,000

บียยังชีพความพิ าร 1,050,400 1,140,000 1,315,200 20.8 % 1,588,800

บียยังชีพผป่วย อดส์ 36,000 36,000 60,000 0 % 60,000

งินสารองจาย 41,309.5 230,329 1,059,916 -59.67 % 427,470

รายจายตามขอผ พัน

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

0 0 0 100 % 957,600

งินบา น็จล จางประจา 0 0 0 100 % 520,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลทายาง
อา ภอทุงใ ญ    จัง วัดนครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 1/47

26



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

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร 0 96,090 70,000 42.86 % 100,000

คาบารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย 47,755.86 56,027.3 65,000 -19.54 % 52,300

งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน ทศบาล
ตาบลทายาง

50,000 0 50,000 -100 % 0

งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ
ทศบาลตาบลทายาง

130,000 130,000 130,000 0 % 130,000

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

640,000 700,000 1,106,500 -100 % 0

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ชคบ.) 9,360 9,360 20,000 -100 % 0

งินชวยพิ ศษ

งินชวยพิ ศษ 117,570 0 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,530,159.85 12,167,581.37 14,032,016 14,086,170
รวมงบกลาง 10,530,159.85 12,167,581.37 14,032,016 14,086,170
รวมงบกลาง 10,530,159.85 12,167,581.37 14,032,016 14,086,170

รวมแผนงานงบกลาง 10,530,159.85 12,167,581.37 14,032,016 14,086,170
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

725,760 665,280 613,000 18.43 % 726,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 2/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย 180,000 165,000 152,000 18.42 % 180,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 180,000 165,000 152,000 18.42 % 180,000

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

207,360 190,080 176,000 18.18 % 208,000

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

1,434,240 1,314,720 1,314,000 18.36 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,500,080 2,407,000 2,849,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 3,024,522 2,172,146.39 2,982,600 14.15 % 3,404,640

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

14,340 19,484.92 127,100 -27.11 % 92,640

งินประจาตาแ นง 224,616 175,510.39 154,500 20.39 % 186,000

คาจางล จางประจา 201,660 194,820 230,000 6.26 % 244,400

คาตอบแทนพนั งานจาง 790,560 741,510 842,000 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 51,000 54,880 60,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,306,698 3,358,351.7 4,396,200 3,927,680
รวมงบบุคลากร 7,034,058 5,858,431.7 6,803,200 6,776,880

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา บียประชุม 4,562.5 4,062.5 6,000 -50 % 3,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 3/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คา ชาบาน 191,500 160,548.39 266,000 -77.44 % 60,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 35,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 61,169.75 45,520.75 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 257,232.25 210,131.64 342,000 98,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

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

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 756,000

คาจาง มาบริ ารรั ษาความปลอดภัย 99,000 98,700 108,000 0 % 108,000

คาจาง มาบริ ารรั ษาความสะอาด 0 0 0 100 % 108,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 331,483.84 157,249.64 150,000 -33.33 % 100,000

คา ชาบริ าร ครื่องถาย อ สาร 70,124.48 69,997.5 77,000 -15.58 % 65,000

โครง ารสารวจความพึงพอใจ 0 25,000 15,000 -100 % 0

จัดทา วปไซด์ นวยงาน 0 40,000 0 0 % 0

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร 53,780 17,660 20,000 0 % 20,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตัง 0 0 540,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 4/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

373,161 476,713 229,800 -56.48 % 100,000

โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ทศบาล 26,396.6 0 3,000 900 % 30,000

โครง ารจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ฯลฯ 122,013.6 88,920.12 55,000 81.82 % 100,000

โครง ารป ป้องสถาบันของชาติ 831.6 0 3,000 0 % 3,000

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ า ารทุจริต 11,931.6 16,381.6 0 0 % 0

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา สพติด 9,501.6 7,731.6 0 0 % 0

โครง ารฝึ อบรม พิ่มประสิทธิภาพ สริม
คุณธรรม พัฒนาคน มุงสงาน สานจริยธรรม 
นาจรรยา แ ปัญ า ารทุจริต

0 0 0 100 % 30,000

โครง ารอบรม พิ่มประสิทธิภาพใน าร
ปฏิบัติงานของคณะผบริ าร สมาชิ สภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา 
และพนั งานจาง

155,636 0 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 136,156.57 80,903.5 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,490,016.89 1,179,256.96 1,400,800 1,620,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 103,254 84,464 151,000 -20.53 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 34,337 61,017 79,000 -17.72 % 65,000

วัสดุ อสราง 0 0 0 100 % 3,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 5/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง 22,000 24,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 230,695 176,493.46 220,000 13.64 % 250,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 109,740 99,490 100,000 -30 % 70,000

วัสดุอื่น 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 500,026 445,464.46 573,000 536,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 806,738.12 875,420.1 850,000 0 % 850,000

คานาประปา คานาบาดาล 79,581.17 87,800.73 190,000 -10.53 % 170,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 48,296.52 59,116.32 65,000 -7.69 % 60,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 2,776 18,603.2 42,000 -28.57 % 30,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 82,550.5 85,642.8 85,000 0 % 85,000

คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,019,942.31 1,126,583.15 1,232,000 1,205,000
รวมงบดาเนินงาน 3,267,217.45 2,961,436.21 3,547,800 3,459,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

จัดซือ าอีทางาน 21,000 0 0 100 % 13,000

จัดซือต ็บ อ สาร 8,000 0 0 0 % 0

จัดซือโตะทางาน 0 0 0 100 % 7,500

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 6/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซือโตะ มบชา 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

โครง ารจัดซือรถยนต์สวน ลาง 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

จัดซืออุป รณ์อานบัตรอ น ประสงค์ 4,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซือ ครื่องฉีดนาแรงดัน ขนาด 200 บาร์ 0 64,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,900 84,000 854,000 20,500
รวมงบลงทุน 33,900 84,000 854,000 20,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

อุด นุนโครง ารจัดตังศนย์ปฏิบัติ ารรวม
ใน ารชวย ลือประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นระดับอา ภอ

25,000 25,000 25,000 0 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,360,175.45 8,928,867.91 11,230,000 10,281,380

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 7/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน ารจัดทาแผนพัฒนา ทศบาล 30,831.2 23,921.6 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 30,831.2 23,921.6 0 20,000
รวมงบดาเนินงาน 30,831.2 23,921.6 0 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,831.2 23,921.6 0 20,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 1,212,818 984,864.48 1,650,000 6.92 % 1,764,120

งินประจาตาแ นง 48,000 41,500 60,000 0 % 60,000

คาจางล จางประจา 223,620 215,060 253,000 7.19 % 271,200

คาตอบแทนพนั งานจาง 519,201 518,320 600,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,003,639 1,759,744.48 2,563,000 2,095,320
รวมงบบุคลากร 2,003,639 1,759,744.48 2,563,000 2,095,320

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 8/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

79,300 0 30,000 -100 % 0

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 55,000 55,120 0 0 % 0

คา ชาบาน 84,000 124,000 202,500 -70.37 % 60,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 40,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 8,273 11,271.75 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 226,573 190,391.75 267,500 100,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 432,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 10,569.54 4,115 10,000 -20 % 8,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 173,733 130,847 100,000 -50 % 50,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

0 121,873.26 70,000 -64.29 % 25,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 9/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 6,960 4,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 191,262.54 261,735.26 190,000 525,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 122,793.9 95,637.55 110,000 -27.27 % 80,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 8,939.7 9,329.38 13,500 -11.11 % 12,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 63,440 90,280 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 195,173.6 195,246.93 223,500 192,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารไปรษณีย์ 7,262 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,262 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 620,271.14 647,373.94 681,000 817,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ าอีทางาน 21,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 10/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

จัดซือคอมพิว ตอร์โนตบุค สา รับงาน
ประมวลผล

22,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 43,000 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,666,910.14 2,407,118.42 3,244,000 2,912,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,057,916.79 11,359,907.93 14,474,000 13,213,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 39,600 222,920 52,560 238.01 % 177,660

คาจางล จางประจา 499,440 483,710 565,000 -43.79 % 317,600

คาตอบแทนพนั งานจาง 651,960 615,780 700,000 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 72,000 62,260 68,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,263,000 1,384,670 1,385,960 495,260
รวมงบบุคลากร 1,263,000 1,384,670 1,385,960 495,260

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 11/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

5,400 77,640 90,000 -44.44 % 50,000

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

รวมค่าตอบแทน 5,400 77,640 95,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 540,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 0 10,000 5,000 -100 % 0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร

64,120 19,150 10,000 200 % 30,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 350,078 290,176.05 120,000 66.67 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 414,198 319,326.05 135,000 770,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 0 9,750 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,300 19,970 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 6,790 10,000 -100 % 0

วัสดุ อสราง 3,508 5,850 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 12/47
37



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

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 7,120 30,000 53.33 % 46,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 405,832 295,278 250,000 0 % 250,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 67,100 48,000 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 494,740 392,758 415,000 376,000
รวมงบดาเนินงาน 914,338 789,724.05 645,000 1,196,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,177,338 2,174,394.05 2,030,960 1,691,260
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน 481,053 77,847 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 481,053 77,847 30,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 481,053 77,847 30,000 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 481,053 77,847 30,000 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,658,391 2,252,241.05 2,060,960 1,721,260

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 13/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 528,600 517,270 756,500 57.17 % 1,188,960

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0 0 6,500 -100 % 0

งินประจาตาแ นง 18,000 16,500 28,500 110.53 % 60,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 349,680 332,970 381,000 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 8,340 3,465 6,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 904,620 870,205 1,178,500 1,248,960
รวมงบบุคลากร 904,620 870,205 1,178,500 1,248,960

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 45,900 60,000 80,600 19.11 % 96,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 35,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 4,200 4,200 29,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 50,100 64,200 110,000 131,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 14/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจางบุคลา รทาง ารศึ ษา 153,000 135,000 108,000 0 % 108,000

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 108,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 38,053.6 15,028.6 15,000 -66.67 % 5,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร

125,110 75,690 100,000 -50 % 50,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 7,300 8,400 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 323,463.6 234,118.6 243,000 281,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 75,749 79,391 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุ อสราง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 55,900 49,620 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 131,649 129,011 90,000 85,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารโทรศัพท์ 0 0 10,000 -25 % 7,500

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 8,988 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,988 8,988 20,000 17,500

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 15/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดาเนินงาน 514,200.6 436,317.6 463,000 514,500
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือต อ สารบาน ลื่อน ระจ 8,000 0 0 0 % 0

คาจัดซือโตะ- าอีทางาน 20,000 0 0 0 % 0

คาจัดซือโทรศัพท์ คลื่อนที่ 0 4,290 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์ตังโตะ พรอม
อุป รณ์

40,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,300 4,290 0 0
รวมงบลงทุน 68,300 4,290 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,487,120.6 1,310,812.6 1,641,500 1,763,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 280,000 294.79 % 1,105,400

งินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 134,400

งินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 134,400

คาตอบแทนพนั งานจาง 644,620 743,600 825,000 -51.76 % 398,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 16/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 102,500 115,000 135,780 -46.97 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 747,120 858,600 1,240,780 1,844,200
รวมงบบุคลากร 747,120 858,600 1,240,780 1,844,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 0 0 20,000 200 % 60,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 432,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัด ารศึ ษาระดับอนุบาลโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบลทายาง

95,366 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 17/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารจัดตังโรง รียนอนุบาลและจัด าร
รียน ารสอน

226,780 0 0 0 % 0

สนับสนุนคาใชจายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

585,460 729,630 1,154,140 -20.18 % 921,190

รวมค่าใช้สอย 907,606 729,630 1,154,140 1,353,190
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 25,953 49,767 40,000 467.38 % 226,950

คาอา าร สริม (นม) 84,543.62 100,307.2 443,200 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 110,496.62 150,074.2 483,200 226,950
รวมงบดาเนินงาน 1,018,102.62 879,704.2 1,657,340 1,680,140

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ าอีรับประทานอา าร 0 0 0 100 % 14,000

คาจัดซือ ครื่องปรับอา าศ 0 0 43,400 -100 % 0

คาจัดซือชัน ็บที่นอน 0 20,000 0 0 % 0

คาจัดซือชันวาง ระ ปาสา รับ ด็ อนุบาล 0 20,000 0 0 % 0

คาจัดซือชันวางของ ลน ด็ 0 12,000 0 0 % 0

คาจัดซือชันวางของ ลนพรอม ลอง
พลาสติ

0 15,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 18/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซือชันวางรอง ทา ด็ อนุบาล 0 7,000 0 0 % 0

คาจัดซือโตะอนุบาลสี่ ลี่ยมผืนผา 0 50,000 0 0 % 0

คาจัดซือโตะอา าร 0 0 0 100 % 14,000

จัดซือโตะทางาน 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครง ารติดตัง ลองโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บริ วณศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลทายาง

0 149,590 0 0 % 0

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0 0 8,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซือ ครื่อง ลน ด็ ของศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลทายาง

0 119,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,000 393,390 52,000 28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซือ รือแล ปลี่ยนที่ดิน

คาจัดซือที่ดิน 0 4,000,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

โครง ารปรับปรุงพืนที่ของโรง รียนอนุบาล
ทศบาลตาบลทายาง

0 0 480,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,000,000 480,000 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 19/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบลงทุน 13,000 4,393,390 532,000 28,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,778,222.62 6,131,694.2 3,430,120 3,552,340

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง าร ารแขงขันทั ษะวิชา าร 129,722.4 158,222.4 6,000 400 % 30,000

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ 149,722.4 146,222.4 3,000 900 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 279,444.8 304,444.8 9,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,211,050

คาอา าร สริม (นม) 615,929.76 588,507.5 1,300,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 615,929.76 588,507.5 1,300,000 1,211,050
รวมงบดาเนินงาน 895,374.56 892,952.3 1,309,000 1,271,050

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 20/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

อุด นุนคาอา าร ลางวันใ ับโรง รียนวัด
ควนสระบัว

552,000 449,600 461,000 3.86 % 478,800

อุด นุนคาอา าร ลางวันใ ับโรง รียนวัด
ทายาง

2,186,000 2,045,463.56 2,043,000 6.49 % 2,175,600

รวมเงินอุดหนุน 2,738,000 2,495,063.56 2,504,000 2,654,400
รวมงบเงินอุดหนุน 2,738,000 2,495,063.56 2,504,000 2,654,400

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 3,633,374.56 3,388,015.86 3,813,000 3,925,450
รวมแผนงานการศึกษา 6,898,717.78 10,830,522.66 8,884,620 9,241,250

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 827,760 802,840 972,800 69.43 % 1,648,200

งินประจาตาแ นง 18,000 20,500 42,000 42.86 % 60,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 130,800 123,530 143,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 21/47

46



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

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 24,000 22,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,000,560 968,870 1,181,800 1,708,200
รวมงบบุคลากร 1,000,560 968,870 1,181,800 1,708,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 36,000 36,000 39,000 -100 % 0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 15,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 4,800.75 7,471.25 12,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,800.75 43,471.25 51,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 54,000 108,000 100 % 216,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 23,721.6 19,614.4 25,000 0 % 25,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร 12,250 12,320 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 22/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร

131,469 24,014 11,400 163.16 % 30,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 10,000 930 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 177,440.6 110,878.4 159,400 286,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 38,044 34,264 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 45,130 55,980 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 83,174 90,244 90,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารโทรศัพท์ 3,839.16 3,839.16 5,000 0 % 5,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 294 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,133.16 3,839.16 5,000 5,000
รวมงบดาเนินงาน 305,548.51 248,432.81 305,400 406,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 23/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

จัดซือ าอีทางาน 0 0 0 100 % 3,500

จัดซือโตะทางาน 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 11,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 11,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,306,108.51 1,217,302.81 1,487,200 2,125,200
งานโรงพยาบาล

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา สพติด 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 20,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 24/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบริ ารจัด ารระบบ ารแพทย์ฉุ ฉิน
ทศบาลตาบลทายาง

108,500 129,500 140,000 14.29 % 160,000

โครง ารควบคุมและป้อง ันโรคพิษสุนัขบา 24,633.6 30,548 25,000 100 % 50,000

โครง ารควบคุมและป้อง ันโรคอุบัติใ ม 0 0 0 100 % 30,000

โครง ารจัด ารสิ่งแวดลอม พื่อ มืองนาอย
อยางยั่งยืน

26,320 80,742.4 50,000 -100 % 0

โครง ารป้อง ันควบคุมโรคไข ลือดออ 19,200 23,250 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 178,653.6 264,040.4 235,000 270,000
รวมงบดาเนินงาน 178,653.6 264,040.4 235,000 270,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาจัดซือ ครื่องตัด ญา 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 3,500 0 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 25/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

อุด นุนโครง ารพระราชดาริดานสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 140,000

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุนโครง ารพระราชดาริดานสาธารณ
สุข

140,000 0 140,000 -100 % 0

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 318,653.6 267,540.4 375,000 410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,624,762.11 1,484,843.21 1,862,200 2,555,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 788,760 761,860 865,000 9.54 % 947,520

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

15,000 13,750 15,000 0 % 15,000

งินประจาตาแ นง 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 463,440 424,377.5 509,304 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 26/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 42,420 31,965.6 38,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,351,620 1,270,453.1 1,469,704 1,004,520
รวมงบบุคลากร 1,351,620 1,270,453.1 1,469,704 1,004,520

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 75,000 96,000 108,000 -27.78 % 78,000

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 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 75,000 96,000 113,000 83,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 324,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 2,184 0 5,000 0 % 5,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร

47,404.69 21,106 30,000 -50 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 27/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 8,400 4,000 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 57,988.69 25,106 45,000 364,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 39,786 22,726 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 250 3,000 0 % 3,000

วัสดุ ีฬา 41,996 41,910 42,000 -76.19 % 10,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 34,400 39,140 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 116,182 104,026 125,000 93,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารโทรศัพท์ 5,029.28 6,407.16 8,000 -25 % 6,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 3,358 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,387.28 6,407.16 8,000 6,000
รวมงบดาเนินงาน 257,557.97 231,539.16 291,000 546,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

จัดซือ าอีทางาน 6,000 0 0 0 % 0

จัดซือต ็บ อ สาร 16,000 0 0 0 % 0

จัดซือโตะทางาน 19,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 28/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซือโทรศัพท์ คลื่อนที่ 2,990 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลม 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,490 0 15,000 0
รวมงบลงทุน 44,490 0 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,653,667.97 1,501,992.26 1,775,704 1,550,520
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารชวย ลือประชาชน 20,000 0 50,000 0 % 50,000

โครง ารสง สริมและพัฒนาศั ยภาพผสง
อายุและผดอยโอ าส

24,555 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,555 0 50,000 50,000
รวมงบดาเนินงาน 44,555 0 50,000 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 44,555 0 50,000 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,698,222.97 1,501,992.26 1,825,704 1,600,520

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 29/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 776,617 864,928.7 912,200 72.46 % 1,573,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0 15,917.8 64,300 19.75 % 77,000

งินประจาตาแ นง 134,400 123,200 50,100 70.06 % 85,200

คาตอบแทนพนั งานจาง 356,160 319,640 382,700 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 16,140 7,647.35 9,600 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,283,317 1,331,333.85 1,418,900 1,735,400
รวมงบบุคลากร 1,283,317 1,331,333.85 1,418,900 1,735,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 31,800 36,000 88,000 -4.55 % 84,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 29,200

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 3,929 4,500 13,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 35,729 40,500 101,200 113,200

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 30/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 216,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 2,740 58,620 36,800 -72.83 % 10,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร

37,174 19,396 39,000 -48.72 % 20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 6,570 4,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 46,484 82,916 85,800 256,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 26,359 39,398 20,000 50 % 30,000

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

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิว ตอร์ 29,840 56,760 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 56,199 96,158 90,000 85,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารโทรศัพท์ 0 3,458.13 6,000 0 % 6,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 1,718 475 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:14 นา : 31/47
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 7,800

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,718 3,933.13 6,000 13,800
รวมงบดาเนินงาน 140,130 223,507.13 283,000 468,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

จัดซือ าอีทางาน 7,000 2,500 0 0 % 0

จัดซือต ล็ แบบบาน ลื่อน ตีย 11,000 0 0 0 % 0

จัดซือโตะสา รับตังคอมพิว ตอร์ 0 4,900 0 0 % 0

จัดซือโทรศัพท์ คลื่อนที่ 0 4,590 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

จัดซือคอมพิว ตอร์ตังโตะ 43,600 0 0 0 % 0

จัดซือคอมพิว ตอร์ตังโตะพรอมอุป รณ์ 0 32,350 0 0 % 0

จัดซือ ครื่องพิมพ์ ชนิด A 3 0 53,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,600 98,240 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

โครง าร อสรางป้ายประชาสัมพันธ์
ทศบาลตาบลทายาง

98,000 0 0 0 % 0
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โครง าร อสราง วทีคอน รีต สริม ล็
บริ วณลานอ น ประสงค์ 100 ปี สม ด็จยา

486,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

โครง ารปรับปรุงซุมประต มือง 450,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,034,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,095,600 98,240 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,519,047 1,653,080.98 1,701,900 2,203,400
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาจางล จางประจา 207,180 198,230 233,000 8.24 % 252,200

คาตอบแทนพนั งานจาง 171,480 164,340 142,100 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 378,660 362,570 375,100 252,200
รวมงบบุคลากร 378,660 362,570 375,100 252,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

0 0 0 100 % 13,700
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 0 13,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 13,000 13,700
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 216,000

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม 535 0 54,000 -81.48 % 10,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร

0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อานาจั ร

8,400 0 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 158,846.15 125,539 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 167,781.15 125,539 204,000 386,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 8,203 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 475,815 399,670 865,900 -42.26 % 500,000

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

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 113,047.1 81,902.5 100,000 20 % 120,000
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วัสดุคอมพิว ตอร์ 14,760 14,900 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 611,825.1 496,472.5 985,900 655,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 28,357.95 25,575.71 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,357.95 25,575.71 25,000 25,000
รวมงบดาเนินงาน 807,964.2 647,587.21 1,227,900 1,079,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือ ครื่องจายไฟ พาร์ วอชัพพลาย  
จานวน 1 ครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซือ ครื่องสง สียงตามสายแบบไรสาย  
จานวน 1 ครื่อง

0 0 65,000 -100 % 0

จัดซือ ครื่อง สียงพรอมอุป รณ์ขยาย สียง
ครบชุด

0 129,700 0 0 % 0

จัดซือชุดควบคุมระบบ ครื่องรับ ระจายขาว
ไรสาย จานวน 1 ชุด

189,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 189,000 129,700 80,000 0
รวมงบลงทุน 189,000 129,700 80,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,375,624.2 1,139,857.21 1,683,000 1,331,900
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งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 460,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 510,000
ค่าวัสดุ

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุ าร ษตร 68,920 37,420 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 68,920 37,420 20,000 80,000
รวมงบดาเนินงาน 68,920 37,420 20,000 590,000

รวมงานสวนสาธารณะ 68,920 37,420 20,000 590,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาจางล จางประจา 216,420 209,790 249,000 5.46 % 262,600

คาตอบแทนพนั งานจาง 1,663,345 1,500,956 1,590,000 -100 % 0
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 166,642 149,612 168,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,046,407 1,860,358 2,007,000 262,600
รวมงบบุคลากร 2,046,407 1,860,358 2,007,000 262,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 158,000 182,000 170,600 -9.14 % 155,000

รวมค่าตอบแทน 158,000 182,000 170,600 155,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 1,161,710 1,170,130 1,258,000 37.12 % 1,725,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 266,026 311,616 300,000 -16.67 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,427,736 1,481,746 1,558,000 1,975,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 26,262 49,019 45,000 388.89 % 220,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 47,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 492,471.8 443,421.28 520,000 -13.46 % 450,000

วัสดุ าร ษตร 9,760 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 528,493.8 539,440.28 575,000 680,000
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รวมงบดาเนินงาน 2,114,229.8 2,203,186.28 2,303,600 2,810,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

โครง ารปรับปรุงสถานที่ าจัดขยะ 693,000 582,700 650,000 -7.69 % 600,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 693,000 582,700 650,000 600,000
รวมงบลงทุน 693,000 582,700 650,000 600,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,853,636.8 4,646,244.28 4,960,600 3,672,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,817,228 7,476,602.47 8,365,500 7,797,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารแขงขัน ีฬาชุมชนสัมพันธ์ 319,379 0 50,000 -100 % 0

โครง ารจัดทาแผนชุมชน 0 0 5,000 300 % 20,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพสตรี 38,270 0 50,000 -60 % 20,000

โครง ารสง สริมพัฒนาศั ยภาพดานทั ษะ
อาชีพสา รับคนพิ ารและผดแลคนพิ าร

0 18,575 0 0 % 0
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โครง ารสง สริมศั ยภาพ ด็ และ ยาวชน 22,884 0 0 0 % 0

โครง ารสง สริมอาชีพประชาชนในชุมชน 27,785 0 30,000 -50 % 15,000

โครง าร สริมสรางครอบครัวอบอุน ขมแข็ง 9,421.6 0 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 417,739.6 18,575 165,000 70,000
รวมงบดาเนินงาน 417,739.6 18,575 165,000 70,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุน ลุมสตรีชุมชนวัดควนสระบัว 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 427,739.6 18,575 165,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 427,739.6 18,575 165,000 70,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารแขงขัน ีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 30,000

โครง ารสง สริมทีม ีฬา ขาแขงขัน ีฬาใน
ระดับตางๆ

164,930 0 70,000 -71.43 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 164,930 0 70,000 50,000
รวมงบดาเนินงาน 164,930 0 70,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

อุด นุนโครง ารแขงขัน ีฬา - รีฑา นั
รียนและประชาชนอา ภอทุงใ ญ

20,000 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 184,930 0 90,000 70,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัดงานวัน ตัญญ 119,952 0 0 100 % 5,000

โครง ารจัดงานวันขึนปีใ ม 28,900 28,900 30,000 -83.33 % 5,000

โครง ารจัดงานวันสาร์ท ดือนสิบ 109,990 49,990 50,000 -60 % 20,000

โครง ารจัดงานสืบสานประ พณีลอย ระทง 300,000 299,427.8 300,000 -96.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 558,842 378,317.8 380,000 40,000
รวมงบดาเนินงาน 558,842 378,317.8 380,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

อุด นุน ารจัดงานสง สริมประ พณีลา
พระและ าชาดอา ภอทุงใ ญ

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

อุด นุนโครง ารวันมาฆบชาแ ผาขึนธาตุ 5,000 5,000 5,000 0 % 5,000

อุด นุนโครง ารสง มรับและรถ มรับ ขา
รวมประ วดในงานประ พณี ทศ าล ดือน
สิบ

10,000 50,000 10,000 0 % 10,000
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งินอุด นุนองค์ รประชาชน

อุด นุน ารจัดงานสง สริมประ พณีตั
บาตร ทโวโร นะและลา พระ

0 0 0 100 % 20,000

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุน ารจัดงานสง สริมประ พณีตั
บาตร ทโวโร นะและลา พระ

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

อุด นุนโครง ารปา ปีปา ดือน 0 0 5,000 -100 % 0

อุด นุนวัดใน ารบารุงรั ษา มรุ ผาศพ 0 50,000 0 0 % 0

งินอุด นุนขององค์ รศาสนา

อุด นุนโครง ารปา ปีปา ดือน 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 55,000 145,000 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 145,000 60,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 613,842 523,317.8 440,000 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 798,772 523,317.8 530,000 170,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจางขุดลอ คระบายนาภายใน ขต
ทศบาล

130,300 160,320 80,000 25 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 130,300 160,320 80,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 130,300 160,320 80,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 130,300 160,320 80,000 100,000
งานก่อสร้าง

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุ อสราง 60,000 102,460 100,000 50 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 60,000 102,460 100,000 150,000
รวมงบดาเนินงาน 60,000 102,460 100,000 150,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 331,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง าร อสรางประต ปิด - ปิด ทอระบาย
นาถนนพระแสง

0 0 248,000 -100 % 0

โครง าร อสรางวางทอระบายนาพรอม
ทาง ทาถนนสายทุงใ ญ-ทุงสง บริ วณ
ไปรษณีย์

0 0 203,000 -100 % 0

โครง าร อสรางสี่แย  ถนนสายทุงสง - ทุง
ใ ญ (สี่แย สุมณฑา)

0 0 1,949,600 -100 % 0

โครง ารปรับปรุงบริ วณสี่แย ทายาง 0 0 796,700 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

463,500 329,500 512,500 -2.44 % 500,000

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 463,500 329,500 4,041,000 600,000
รวมงบลงทุน 463,500 329,500 4,041,000 600,000

รวมงานก่อสร้าง 523,500 431,960 4,141,000 750,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 653,800 592,280 4,221,000 850,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัด ารสิ่งแวดลอม พื่อ มืองนาอย
อยางยั่งยืน

0 0 0 100 % 50,000

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดาริ สม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช ุมารี

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 80,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

ขยาย ขตประปาบริ วณซอยบานนายประ
คียน

81,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 81,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 81,000 0 0 0

รวมงานกิจการประปา 81,000 0 0 0
งานตลาดสด

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 35,180 27,840 60,000 23.33 % 74,000

รวมค่าตอบแทน 35,180 27,840 60,000 74,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 139,354 310,239 324,000 66.67 % 540,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 903 9,900 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 140,257 320,139 324,000 590,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 60,000 69,657 50,000 40 % 70,000

วัสดุ อสราง 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 60,000 69,657 70,000 150,000
รวมงบดาเนินงาน 235,437 417,636 454,000 814,000
รวมงานตลาดสด 235,437 417,636 454,000 814,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 316,437 417,636 454,000 814,000
รวมทุกแผนงาน 47,482,147.1 48,625,499.75 56,875,000 52,200,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลทายาง

อา ภอทงใ ญ   จัง วัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,086,170 บาท
งบกลาง รวม 14,086,170 บาท

งบกลาง รวม 14,086,170 บาท
คาชาระ นี้ งิน จานวน 3,995,800 บาท

พ่อจายชาระ งินตน งิน องทน ง ริม ิจ าร ทศบาล
-  ัญญา ลขที่ 703/2/2553 จานวน 1,780,000 บาท
-  ัญญา ลขที่ 1813/2/2561 จานวน 463,700 บาท
-  ัญญา ลขที่ 1819/8/2561 จานวน 1,321,800 บาท
-  ัญญา ลขที่ 1820/9/2561 จานวน 430,300 บาท
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน  าร
บิ จาย งิน  ารฝา งิน  าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน

คาชาระดอ บี้ย จานวน 581,200 บาท

พ่อจายชาระคาดอ บี้ย งิน องทน ง ริม ิจ าร ทศบาล   
-  ัญญา ลขที่ 703/2/2553 จานวน 40,000 บาท
-  ัญญา ลขที่ 1813/2/2561 จานวน 107,000 บาท
-  ัญญา ลขที่ 1819/8/2561 จานวน 353,000 บาท
-  ัญญา ลขที่ 1820/9/2561 จานวน 81,200 บาท
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน  าร
บิ จาย งิน  ารฝา งิน  าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน

งิน มทบ องทนประ ัน ังคม จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย มทบ องทนประ ัน ังคม คานวณจา คาจางที่จายใ
ับพนั งานจาง ตามอัตราที่ ฎ มาย า นด 
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งิน มทบ องทน งินทดแทน จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทดแทน  รณีล จางประ บ
อันตราย  จ็บป่วย  รอ ญ าย
-  ป็นไปตาม พรบ. งินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน      

บี้ยยังชีพผ งอาย จานวน 5,634,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผ งอายของ ทศบาลตาบลทายาง 
-  ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6  ร ฎาคม 2564        

บี้ยยังชีพความพิ าร จานวน 1,588,800 บาท

พ่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ับคนพิ ารของ
ทศบาลตาบลทายาง
-  ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6  ร ฎาคม 2564 

บี้ยยังชีพผป่วย อด ์ จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผป่วย อด ์ ที่มีคณ มบัติจา
ารผาน ารพิจารณาอนมัติของ ทศบาล

-  ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6  ร ฎาคม 2564  

งิน ารองจาย จานวน 427,470 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ารองจาย รณีฉ ฉิน  รงดวน  รณี ิด าธารณ
ภัย โรคระบาด และอ่นๆตามความจา ป็นและความ มาะ ม
-  ป็นไปตาม พรบ.ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ชวย ลอประชาชน พ.ศ.2560 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน      
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รายจายตามขอผ พัน

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร จานวน 100,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด ารจราจรภายใน ขต ทศบาล  ชน คา
ทา ี ตี นจราจร ป้าย ตอน ป้ายจราจร  ระจ โคง  ัญญาณไฟ
จราจร  ระบองไฟจราจร  าม ลี่ยม ยดตรวจ  รวยจราจร แผง
ั้นจราจร  าลมล จราจร ยางชะลอความ ร็ว และอ่นๆ  ี่ยว ับ
ารจัด ารจราจร  

-  ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561 - 2565  นา 77 ลาดับ
ที่ 3

คาบารง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย จานวน 52,300 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย           
งินบา น็จล จางประจา จานวน 520,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินบา น็จใ ับล จางประจา จานวน 1 ราย
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยบา น็จล จาง
ของ นวย ารบริ ารราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 957,600 บาท

พ่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น โดยตั้งจายจา ประมาณ ารรายรับ (ไมรวม งินรายไดจา
พันธบัตร  งิน   งินที่มีผอทิศใ และ งิอด นน) 
-  ป็นไปตาม พรบ.บา น็จ บานาญ ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ ทศบาลตาบลทายาง จานวน 130,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ ทศบาลตาบล
ทายาง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ่อ มทบ องทน พ.ศ
.2561 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน      
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,281,380 บาท

งบบุคลากร รวม 6,776,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,849,200 บาท
งิน ดอนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง วนทองถิ่น จานวน 726,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนของนาย ทศมนตรี และรองนาย
ทศมนตรี 
- นาย ทศมนตรี จานวน 1 ตาแ นง
- รองนาย ทศมนตรี จานวน 2 ตาแ นง     

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย จานวน 180,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงของนาย
ทศมนตรี และรองนาย ทศมนตรี 
- นาย ทศมนตรี จานวน 1 ตาแ นง
- รองนาย ทศมนาตรี จานวน 2 ตาแ นง     

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 180,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษของนาย ทศมนตรี และรอง
นาย ทศมนตรี 
- นาย ทศมนตรี จานวน 1 ตาแ นง
- รองนาย ทศมนาตรี จานวน 2 ตาแ นง     

คาตอบแทนราย ดอน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร วนตาบล

จานวน 208,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดอนของ ลขาน ารนาย
ทศมนตรี และที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี
-  ลขาน ารนาย ทศมนตรี จานวน 1 ตาแ นง
- ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี จานวน 1 ตาแ นง      

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

จานวน 1,555,200 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดอนของประธาน ภา
ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล และ มาชิ ภา ทศบาล 
- ประธาน ภา ทศบาล จานวน 1 ตาแ นง
- รองประธาน ภา ทศบาล จานวน 1 ตาแ นง
-  มาชิ ภา ทศบาล จานวน 10 ตาแ นง     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,927,680 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 3,404,640 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอน ของ านั ปลัด ทศบาล จานวน 12 อัตรา      

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 92,640 บาท

พ่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ ับพนั งาน ทศบาล ของ านั ปลัด
ทศบาล   ชน คาครองชีพชั่วคราว คา งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร
รบ (พ. .ร.) จานวน 720 บาท/ ดอน  งินคาตอบแทนพิ ศษราย
ดอน และ งิน พิ่มอ่นๆ         

งินประจาตาแ นง จานวน 186,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงประ ภท ายบริ าร ของ านั
ปลัด ทศบาล จานวน 4 อัตรา          

คาจางล จางประจา จานวน 244,400 บาท

พ่อจาย ป็นคาจางล จางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรง งินคาจาง
ล จาประจา ของ านั ปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา      

งบดาเนินงาน รวม 3,459,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คา บี้ยประชม จานวน 3,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา บี้ยประชมของ รรม าร ภา ทศบาล ที่ ามารถ
บิ จายไดตามระ บียบฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน  งินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่นของนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล  มาชิ ภา ทศบาล  ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554  

คา ชาบาน จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน ทศบาล ของ านั ปลัด
ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 35,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษา  ของ
พนั งาน ทศบาลและล จางประจาที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน 

ค่าใช้สอย รวม 1,620,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจัดทาวาร าร จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาจัดทาวาร ารของ ทศบาล  รอ ่อประชา
ัมพันธ์อ่นๆ 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  นา 109
 ลาดับที่ 11    

คาจาง มาบริ าร จานวน 756,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาลที่อยในความรับผิดชอบของ านั ปลัด
ทศบาล จานวน  7  คน 
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
คาจาง มาบริ ารรั ษาความปลอดภัย จานวน 108,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารรั ษาความปลอดภัยในบริ วณ
อาคาร านั งาน ทศบาลตาบลทายาง จานวน 1 คน
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  ร่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะคาใช
อย วั ด และ าธารณปโภค 
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คาจาง มาบริ ารรั ษาความ ะอาด จานวน 108,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารรั ษาความ ะอาดในบริ วณ
อาคาร านั งาน ทศบาลตาบลทายาง จานวน 1 คน
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  ร่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะคาใช
อย วั ด และ าธารณปโภค 

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียมตางๆ  ชน คา
โตะ  ตนท์  าอี้ คาใชจายใน ารดา นินคดี คาธรรม นียม คา
ป้าย คาถาย อ ารคา ย็บ นัง อ  รอ ขาป นัง อ  และอ่นๆ 

คา ชาบริ าร คร่องถาย อ าร จานวน 65,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบริ าร คร่องถาย อ าร    
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  ร่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะคาใช
อย วั ด และ าธารณปโภค 

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบคคล รอคณะบคคล ที่มา
นิ ทศงาน ตรวจงาน  ยี่ยมชม ทัศนศึ ษาดงาน  รอดา นิน ิจ าร
อ่นใด  พ่อ ป็นประโยชน์ของทองถิ่น โดยตั้งจายตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ไดไม ินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบ

ประมาณที่ลวงมา โดยไมรวม งินอด นน ฉพาะ ิจ  งิน   งินจาย
ขาด งิน ะ ม และ งินที่มีผอทิศใ  และคารับรองใน ารประชม
ภา ทศบาล รอคณะ รรม าร รอคณะอน รรม าร คา ลี้ยง

รับรองใน ารประชม ภา ทศบาล รอคณะ รรม าร รอคณะ
อน รรม าร ที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย  รอตามระ บียบ  รอ
นัง อ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย  รอ ารประชมระ วาง

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ับองค์ รป ครอง วนทองถิ่น  รอ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รอ อ ชน      
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 100,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คา บี้ย ลี้ยง คา
ชาที่พั  คาพา นะ คาลงทะ บียน และคาใชจายอ่นๆ 
ที่ ามารถ บิ จายไดตามระ บียบฯ ของคณะผบริ าร  มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ของ
านั ปลัด ทศบาล

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

โครง ารจัด ิจ รรม น่องในวัน ทศบาล จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ทศบาล  ชน คาอา าร
า รับถวายพระ คา คร่องด่ม คาดอ ไม คาอป รณ์ คามอบโล
ียรติคณใ ับผที่ คยทาคณประโยชน์ใ ับ ทศบาล และคาใช

จายอ่นๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 95
 ลาดับที่ 1

โครง ารจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ฯลฯ จานวน 100,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี  ารจัด ิจ รรมและ
โครง าร ฉลิมพระ ียรติ และ ารจัดงานรับ ด็จ- ง ด็จใน
โอ า าคัญตาง ๆ  ป็นคาใชจายตาง ๆ  ชน คาดอ ไม คาพวง
มาลา คา คร่องราช ั าระ และคาใชจายอ่น ๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 95
 ลาดับที่ 3
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โครง ารป ป้อง ถาบันของชาติ จานวน 3,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม   ชน 
คาจัด ถานที่ คาป้าย และคาใชจายอ่น ๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 108
 ลาดับที่ 4

โครง ารฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพ ริมคณธรรม พัฒนาคน มง
งาน านจริยธรรม นาจรรยา แ ปัญ า ารทจริต

จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดโครง ารฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพ  ริม
คณธรรม พัฒนาคน มง งาน  านจริยธรรม นาจรรยา แ ปัญ า
ารทจริต ของคณะผบริ าร  มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล พนั งานคร ล จางประจา และพนั งานจาง  ป็นคาตอบ
แทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาป้าย และ
คาใชจายอ่นๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
-  ป็ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นาที่ 107
 ลาดับที่ 3

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย์ ินตาง ๆ
  ชน  คร่องคอมพิว ตอร์  คร่องพิมพ์ดีด  รถจั รยานยนต์ รถ
ยนต์ และอ่น ๆ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ           

ค่าวัสดุ รวม 536,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด านั
งาน  ชน  ระดาษ ปา า ดิน อ ยางลบ  มึ  ลวด ย็บ
ระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ  ิ่งพิมพ์ที่ไดจา
ารซ้อ รอ ารจางพิมพ์ น้าด่ม และอ่นๆ           
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วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้าและวิทยพรอมอป รณ์
ตางๆ  ชน ถานไมค์   ายไฟ  ลอดไฟฟ้า  ทปพัน ายไฟฟ้า และ
อ่นๆ

วั ดงานบานงานครัว จานวน 65,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดงานบานงานครัว  ชน แปรง ไม วาด ผาป
โตะ ถวยชาม ชอน อม แ วน้า จานรองผงซั ฟอ  
น้ายาลางจาน น้ายา ช็ด ระจ  และอ่นๆ

วั ด อ ราง จานวน 3,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด อ ราง  ชน คอน คีม ตะป ไม
ตางๆ ทอ PVC  ล่อย และอ่นๆ

วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะและขน ง  ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอ  ยางใน  ัว ทียน อะไ ลตาง ๆ ที่ใช ับยานพา นะ  าย
ไมล์ และอ่นๆ      

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จานวน 250,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น  ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน คร่อง แ งตม ฯลฯ       

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 70,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน แผน รอจานบันทึ
ขอมล อป รณ์บันทึ ขอมล ตลับผง มึ  แป้นพิมพ์ ฯลฯ       

วั ดอ่น จานวน 3,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดอ่นๆ ที่ไม ขาลั ษณะวั ดประ ภท
ใด  ชน มิ ตอร์น้า ไฟฟ้า ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,205,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 850,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าของ านั
งาน ทศบาล ลานอ น ประ งค์ 100 ป
ม ด็จยา ศนย์รวมรถ ทศบาล ศนย์

พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล และที่อยในความ
รับผิดชอบของ ทศบาลตาบลทายาง
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 170,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาน้าประปาของ านั งาน ทศบาล ศนย์รวมรถ
ทศบาล  องน้า าธารณะบริ วณลานอ น ประ งค์ฯ 
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลฯ และที่อยในความรับผิดชอบของ
ทศบาลตาบลทายาง 

คาบริ ารโทรศัพท์ จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพท์ของ านั งาน
ทศบาล ไดแ  โทรศัพท์ประจา านั งาน และโทรศัพท์ คล่อน
ที่ (มอถอ)          

คาบริ ารไปรษณีย์ จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาไปรษณีย์ คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซ้อดวงตรา
ไปรษณียา ร และอ่นๆ      

คาบริ าร ่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 85,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบริ ารอิน ตอร์ น็ท  ชน คา
ธรรม นียม คา มาชิ  คา ชา คร่องและอป รณ์ คาใชบริ าร และ
คาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยวของ           

คา ชาพ้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาพ้นที่ วปไซด์ และคาธรรม นียมตางๆ ของ
ทศบาลตาบลทายาง คาบริ ารจดทะ บียนโด มน นม go.th และ
ปรับปรงขอมลใ ป็นปัจจบัน ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 20,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
ครภัณฑ์ านั งาน

จัดซ้อ าอี้ทางาน จานวน 13,000 บาท

1. พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ าอี้ทางาน า รับผบริ าร จานวน 1
 ตัว ราคา 8,000 บาท โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
-  าอี้มีโชคปรับ ง - ต่า มีพนั พิง ขา าอี้มีลอ มนได
-  บาะและพนั พิงบดวยฟองน้า  มดวย นัง ทียม
- มีที่ ทาแขน
-  น่องจา ไมมี า นดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ จึงจัดซ้อ
ตามราคาที่ บทราบจา ราคาทองถิ่น
2. พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ าอี้ทางาน า รับพนั งาน ทศบาล
ประ ภท ายบริ าร จานวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
-  าอี้มีโชคปรับ ง - ต่า มีพนั พิง ขา าอี้มีลอ มนได
-  บาะและพนั พิงบดวยฟองน้า  มดวย นัง ทียม
- มีที่ ทาแขน
-  น่องจา ไมมี า นดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ จึงจัดซ้อ
ตามราคาที่ บทราบจา ราคาทองถิ่น

จัดซ้อโตะทางาน จานวน 7,500 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อโตะทางานชนิด ล็  จานวน 1 ตัว โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
- โตะทางานชนิด ล็
- มีลิ้นชั และชอง ็บของ
- ขนาด  วาง X ยาว X  ง ไมนอย วา 75 X 150 X 75
  ซนติ มตร
-  น่องจา ไมมี า นดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ จึงจัดซ้อ
ตามราคาที่ บทราบจา ราคาทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
งินอด นนองค์ รป ครอง วนทองถิ่น

อด นนโครง ารจัดตั้งศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอประชาชน
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นระดับอา ภอ

จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ ับองค์ ารบริ าร วนตาบลบางรปใน
ารดา นิน ารของศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอประชาชน

ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นระดับอา ภอ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 110
 ลาดับที่ 12     
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน ารจัดทาแผนพัฒนา ทศบาล จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทาแผนพัฒนา ทศบาล โครง ารจัดทา
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  ชน คาจัดซ้อ
วั ด อป รณ์ คาจัด ารประชมประชาคม คาอา ารวาง คา
อา าร คา คร่องด่ม คาถาย อ าร คาอัด า นา อ าร คา ย็บ
ลม และคาใชจายอ่น ๆ  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทาแผน
พัฒนาขององค์ ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
-  ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5  มภาพันธ์ 2563  ร่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 107
 ลาดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,912,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,095,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,095,320 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,764,120 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนของพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดอน ของ องคลัง จานวน  6 อัตรา       

งินประจาตาแ นง จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ับพนั งาน ทศบาล ของ อง
คลัง       
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คาจางล จางประจา จานวน 271,200 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาจางล จางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรง งินคา
จางล จางประจา ของ องคลัง จานวน 1 อัตรา              

งบดาเนินงาน รวม 817,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คา ชาบาน จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษา ใ ับ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน 

ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 432,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาลที่อยในความรับผิดชอบของ องคลัง จานวน  4  คน 
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม จานวน 8,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียมตาง ๆ  ชน คา
ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คาธรรม นียม คาจางทาป้าย
ประชา ัมพันธ์ภาษี และคาใชจายอ่น ๆ ที่จา ป็น       
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจาย ดินทางไปราช าร  ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชา
ที่พั  คาพา นะ คาลงทะ บียน และคาใชจายอ่น ๆ ของพนั งาน
ทศบาล ล จางประจา พนั งานจาง ที่มี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบฯ และคาใชจายอ่น ๆ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

โครง ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารปรับ
ปรงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน  ชน 
คาจางชางโยธา  จา นาที่ ารวจและ

็บขอมลทรัพย์ ิน คาจาง มาบริ าร 
คาอา ารนอ วลา คาวั ด อป รณ์ และ
คาใชจายอ่น ๆ ที่จา ป็น
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์ ินขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550 
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 109
 ลาดับที่ 9 

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษา และซอมแซมทรัพย์ ินตาง ๆ
  ชน  คร่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์  คร่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าวัสดุ รวม 192,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 80,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด านั งาน  ชน 
คา ระดาษ ปา า ดิน อ ซอง 
ยางลบ  คร่องคานวณตัว ลข  คร่อง
ย็บ ระดาษ  คร่องตัด ระดาษ 
มดบัญชี  ญแจ น้าด่ม พ่อ

บริ ารประชาชน  ิ่งพิมพ์ที่ไดจา าร
ซ้อ รอ ารจางพิมพ์ ใบ ร็จรับ งิน 
ใบอนญาต ๆ และอ่น ๆ 

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จานวน 12,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น  ชน น้ามัน
บนซิน น้ามัน คร่อง ฯลฯ       

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน อป รณ์บันทึ ขอมล ตลับ
ผง มึ   คร่องพิมพ์  มา ์ แป้นพิมพ์ อป รณ์ ระจาย
ัญญาณ  มนบอร์ด ฯลฯ      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,691,260 บาท

งบบุคลากร รวม 495,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 495,260 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 177,660 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอน ของ านั ปลัด ทศบาล  จานวน 1 อัตรา      

คาจางล จางประจา จานวน 317,600 บาท

พ่อจาย ป็นคาจางล จางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรงคาจางใ
ับล จางประจา ของ านั ปลัด ทศบาล  จานวน 1 อัตรา 
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งบดาเนินงาน รวม 1,196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาตอบแทน  า รับผปฏิบัติงาน รอชวย ลอผ
ประ บภัย  ชน อปพร.  นวย ชีพและ นวยงานอ่นๆ ที่ ามารถ
บิ จายไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใ แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอนขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560   
-  ป็นไปตาม นัง อ ั่ง าร ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9
 พฤศจิ ายน 2537

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 540,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาลที่อยในความรับผิดชอบของ านั ปลัด
ทศบาล จานวน  5  คน 
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร รอ ขารับ ารฝึ
อบรม  ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั  คาพา นะ คาลง
ทะ บียน และคาใชจายอ่นๆ ของพนั งาน ทศบาล ล จาง
ประจา พนั งานจาง และอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน (อปพร.)
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน    
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คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 200,000 บาท

พ่อ ป็นคาบารงรั ษา รอซอมแซมทรัพย์ ิน และครภัณฑ์
ตางๆ  ชน  คร่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์ รถบรรท น้า
อ น ประ งค์ รถยนต์ดับ พลิง  คร่องรับ -  งวิทย  และอ่นๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 376,000 บาท
วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟ้าและวิทย  ชน  าอา าศ แบต ตอรี่ ที่
ชาร์ต คร่องรับ -  งวิทย  ลอดไฟฟ้า ฟว ์ ลาโพง ไฟฉาย
ปอต์ไลท์ ฯลฯ 

วั ด อ ราง จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด อ ราง  ชน ไมตางๆ นามันทาไม  ี แปรง
ทา ี ปน ทราย  ระ บ้อง ตะป คอน คีม ชะแลง จอบ  ียม ขวาน
 ราวพาดผา ฯลฯ       

วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 46,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะและขน ง  ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอ  ยางใน  ัว ทียน อะไ ลตางๆ ที่ใช ับยานพา นะ  าย
ไมล์  ระจ โคงมน  ัญญาณไฟฉ ฉิน  รวยจราจร ฯลฯ          

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จานวน 250,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น  ชน น้ามันดี ชล น้ามัน
บนซิน น้ามัน คร่อง แ งตม ฯลฯ       

วั ด คร่องดับ พลิง จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด คร่องดับ พลิง  ชน  ายดับ พลิง  ัวฉีดน้า ขอ
แย  ถังดับ พลิง ผง คมีดับ พลิง ฯลฯ            
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 30,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนน จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารปฏิบัติงานป้อง ันและลดอบัติ ตทาง
ถนนในชวง ทศ าล าคัญ  ชน วัน ง รานต์ วันขึ้นปใ ม ฯลฯ
  ป็นคาใชจาย  ชน คาป้าย คาอา ารวาง คาอา ารและ คร่อง
ด่ม คาตอบแทน จา นาที่ อปพร.  รออ่นๆ ที่นาย ทศมนตรี
แตงตั้งใ ปฏิบัติงาน และคาใชจายอ่นๆ ที่ ามารถ บิ จายไดตาม
ระ บียบฯ 
 -  ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ร่องแนว

ทาง ารดา นิน ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าลป
ใ ม พ.ศ.2562
-  ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9  มษายน 2563  ร่องแนว

ทาง ารดา นิน ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าล
ง รานต์ พ.ศ.2563

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 77
 ลาดับที่ 3 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,763,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,248,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,248,960 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,188,960 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง  งิน
ดอน ของ อง ารศึ ษา  จานวน 4 อัตรา      

งินประจาตาแ นง จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงประ ภทบริ าร ของ อง าร
ศึ ษา      
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งบดาเนินงาน รวม 514,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท
คา ชาบาน จานวน 96,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน ทศบาล ของ อง ารศึ ษา
ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 35,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษา ใ ับ
พนั งาน ทศบาล ของ อง ารศึ ษา
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

ค่าใช้สอย รวม 281,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจางบคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 108,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจางบคลา รทาง ารศึ ษา  
ชวยงานธร ารของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลทายาง และ
จัดทารายงาน ี่ยว ับ ารดา นินงานของศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลทายาง จานวน 1 คน 
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น   

คาจาง มาบริ าร จานวน 108,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาล จานวน  1  คน 
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:00 นา : 21/56
93



คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียมตางๆ  ชน คา
ย็บ  นัง อ คาจาง ขาป นัง อ คาถาย อ าร คารับ รอจัด
ทาวาร าร พ่อประชา ัมพันธ์ ารดา นินงาน 
คาจางซั ฟอ  คา ชา ทรัพย์ ิน คาจางโฆษณาและ ผยแพร คา
ป้ายประชา ัมพันธ์ คาธรรม นียม และคาใชจายอ่นๆ 

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร รอ ขารับ ารฝึ
อบรม  ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั  คาพา นะ คาลง
ทะ บียน และคาใชจายอ่นๆ ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจาง
ตามภาร ิจ พนั งานจางทั่วไป ล จาง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษา และซอมแซมทรัพย์ ิน วั ด ครภัณฑ์
ตาง ๆ ของ อง ารศึ ษา  ชน  คร่องคอมพิว ตอร์  ลองถาย
รป และอ่น ๆ      

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ระดาษ ปา า ดิน อ ยางลบ  มึ  ลวด ย็บ
ระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง  ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซ้อ
รอ ารจางพิมพ์ น้าด่ม ฯลฯ 

วั ด อ ราง จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด อ ราง  ชน อิฐ 
ิน ดิน ทราย ไมตางๆ คอน ตะป ฯลฯ     

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน ตลับผง มึ  แป้น
พิมพ์ อป รณ์บันทึ ขอมล ฯลฯ      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,500 บาท
คาบริ ารโทรศัพท์ จานวน 7,500 บาท

พ่อจาย ป็นคาโทรศัพท์ของ อง ารศึ ษาไดแ  โทรศัพท์ คล่อน
ที่ (มอถอ)      

คาบริ าร ่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบริ ารอิน ตอร์ น็ต  ชน คา
ธรรม นียม  มาชิ  คา ชา คร่องและอป รณ์ คาใชบริ ารและคา
ใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยว      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,552,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,844,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,844,200 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,105,400 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอนใ ับพนั งาน ทศบาล จานวน 4 อัตรา      

งินประจาตาแ นง จานวน 134,400 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงประ ภท ายบริ าร ของ อง าร
ศึ ษา

งินวิทยฐานะ จานวน 134,400 บาท

พ่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ ับบคลา รทาง ารศึ ษาของ
โรง รียนอนบาล ทศบาลตาบลทายาง 

คาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 398,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดอน
พนั งานจาง พรอมทั้ง งินปรับปรง
คาตอบแทนใ ับพนั งานจาง ของ
อง ารศึ ษา จานวน 3 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 72,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน คาครองชีพชั่ว
คราว      
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งบดาเนินงาน รวม 1,680,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คา ชาบาน จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน ทศบาล ของ อง ารศึ ษา
ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษา ของ
พนั งานคร ทศบาลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน 

ค่าใช้สอย รวม 1,353,190 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 432,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาลที่อยในความรับผิดชอบของ อง ารศึ ษา จานวน  4
  คน 
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

นับ นนคาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 921,190 บาท

พ่อ ป็นคาดา นินโครง าร นับ นนคาใชจายใน ารบริ าร ถาน
ศึ ษา
1.ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลทายาง
  1.1 คาอา าร ลางวันใ แ ด็ ปฐมวัยของศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลทายางตลอดป ารศึ ษา จานวนนั รียน 30
 คน อัตราม้อละ 21 บาท จานวน 245 วัน  ป็น งิน
จานวน154,350 บาท (งบประมาณจัด รร)  
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  1.2 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป จานวน 51,000 บาท (งบประมาณจัด รร)  
  1.3 คา นัง อ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จานวน 30
 คน จานวน 6,000 บาท (งบประมาณจัด รร)  
  1.4 คาอป รณ์ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จานวน 30
 คน จานวน 6,000 บาท (งบประมาณจัด รร)  
  1.5 คา คร่องแบบนั รียน อัตตราคนละ 300
 บาท /ป  จานวน 30 คน จานวน 9,000 บาท (งบประมาณจัด
รร)  

  1.6 คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตราคนละ 430
 บาท/ป  จานวน 30 คน จานวน 12,900 บาท (งบประมาณจัด
รร)   

2.โรง รียนอนบาล ทศบาลตาบลทายาง
  2.1 คาอา าร ลางวันใ แ ด็ อนบาลโรง รียน ทศบาลตาบล
ทายางตลอดป ารศึ ษา จานวนนั รียน 78 คน อัตราม้อละ 21
 บาท จานวน 200 วัน  ป็น งินจานวน 327,600 บาท (งบ
ประมาณจัด รร)   
  2.2 คาใชจายอิน ตอร์
น็ต โรง รียน ระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi  ป็น งิน
จานวน 7,200 บาท (งบประมาณจัด รร)  
  2.3 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) คนละ 850/ภาค
รียน 1,700/ป จานวน 78 คน
ป็น งิน 132,600 บาท (งบประมาณจัด รร)  
  2.4 คา นัง อ รียน คนละ 200/ป จานวน 78 คน  ป็น งิน
จานวน 15,600 บาท (งบประมาณจัด รร)   
  2.5 คาอป รณ์ าร รียน คนละ 100บาท/ภาค รียน 200
 บาท/ป จานวน 78 คน  ป็น งินจานวน 15,600 บาท (งบ
ประมาณจัด รร)   
  2.6 คา คร่องแบบนั รียน คนละ 300 บาท/ป จานวน 78
 คน  ป็น งินจานวน 23,400 บาท (งบประมาณจัด รร)  
  2.7 คา ิจ รรม ง ริมคณภาพผ รียน คนละ 215 บาท/ภาค
รียน 430บาท/ป จานวน 78 คน  ป็น งินจานวน 33,540
 บาท (งบประมาณจัด รร)   
  2.8 คา ิจ รรม ง ริมศั ยภาพนั รียนตามวัย 
     2.8.1 โครง ารพัฒนาผ รียน ความ ป็น ลิศดานภาษา
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อัง ฤษ  ป็นจานวน งิน 15,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.2 โครง ารพัฒนาผ รียน ความ ป็น ลิศทางดาน
ดนตรี  ป็นจานวน งิน 15,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.3 โครง ารพัฒนาผ รียน ความ ป็น ลิศทางดาน ีฬา  ป็น
จานวน งิน 10,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.4 โครง ารพัฒนาผ รียน ความ ป็น ลิศดานศิลปะ  ป็น
จานวน งิน 15,000 บาท
 (งบประมาณ ทศบาล)  
     2.8.5 โครง ารคาย นนอย บิ บาน (ตอนรับนั รียน
ใ ม) จานวน 4,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.6 โครง าร นนอย รียนรวัน าคัญ จานวน 15,000
 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.7 โครง าร นนอยนั วิทยาศา ตร์ จานวน 5,000
 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.8 โครง าร นนอย ษตรพอ พียง จานวน 3,000
 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.9 โครง าร นนอย รียนรภมิปัญญาทอง
ถิ่น จานวน 7,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.10 โครง าร นนอย รียนรโล
วาง(ทัศนศึ ษา) จานวน 16,400 บาท (งบประมาณ ทศบาล)

     2.8.11 โครง าร นนอยยค Thailand 4.0
จานวน 4,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.12 โครง าร นนอยประดิษฐ์ของ ลนจา วั ดธรรมชาติ
และ ศษวั ด จานวน 3,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)
     2.8.13 โครง าร าร ัมพันธ์ จานวน 4,000 บาท (งบ
ประมาณ ทศบาล)
     2.8.14 โครง ารรณรงค์ ารป้อง ันยา พติดใน ถาน
ศึ ษา  ป็น งินจานวน 10,000 บาท (งบประมาณ ทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 226,950 บาท
วั ดงานบานงานครัว จานวน 226,950 บาท
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1. พ่อจาย ป็นคาวั ดงานบานงานครัว  ชน แปรง ไม วาด ผาป
โตะ ถวยชาม ชอน อม แ วน้าจาน รองผงซั ฟอ  
น้ายาลางจาน น้ายา ช็ด ระจ  ฯลฯ
จานวน 20,000 บาท
2. พ่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) ของศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลทายาง จานวน
นั รียน 30 คน 260 วัน  ป็น งิน 57,486 บาท
3. พ่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) ของโรง รียนอนบาล ทศบาล
ตาบลทายาง จานวน
นั รียน 78 คน 260 วัน  ป็น งิน 149,464 บาท

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครภัณฑ์ านั งาน

คาจัดซ้อ าอี้รับประทานอา าร จานวน 14,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ าอี้รับประทานอา าร
า รับนั รียนอนบาล ขนาด วาง X ยาว X  ง ไมนอย
วา 30 X 120 X 30 จานวน 8 ตัว 

-  น่องจา ไมมี า นดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ จึงจัดซ้อ
ตามราคาที่ บทราบจา ราคาทองถิ่น
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 4  นาที่ 14 ลาดับที่ 3

คาจัดซ้อโตะอา าร จานวน 14,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อโตะรับประทานอา าร า รับนั รียน
อนบาล ขนาด วาง X ยาว X  ง ไมนอย วา 60 X 120 X 50
  ซนติ มตร จานวน 4 ตัว
-  น่องจา ไมมี า นดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์จึงจัดซ้อ
ตามราคาที่ บทราบจา ราคาทองถิ่น
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 4  นาที่ 14 ลาดับที่ 2
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม 3,925,450 บาท
งบดาเนินงาน รวม 1,271,050 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง าร ารแขงขันทั ษะวิชา าร จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายในโครง ารแขงขัน
ทั ษะทางวิชา าร ประจาป 2565 
ของโรง รียนใน ขต ทศบาล  ชน คาจัด
ถานที่ คาอา ารและ คร่องด่ม คาป้าย

ประชา ัมพันธ์ คาดอ ไม คาของขวัญ
ของรางวัล และคาใชจายอ่น ๆ ที่จา ป็น
า รับ ารแขงขัน ทั ษะทางวิชา าร 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 78
 ลาดับที่ 1

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายในโครง าร
วัน ด็ แ งชาติ ประจาป 2565  ชน 
คาอา าร คาอา ารวาง น้าด่ม คาป้าย 
คาดอ ไม คา อ าร คาวั ดตางๆ 
คาจัด ถานที่ ฯลฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา  97
 ลาดับที่ 7     
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ค่าวัสดุ รวม 1,211,050 บาท
วั ดงานบานงานครัว จานวน 1,211,050 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้ออา าร ริม(นม)  า รับ ด็ นั รียน ัง ัด
านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพ้นฐาน ( พฐ)ใน ขต
ทศบาลตาบลทายาง จานวน 2 โรง รียน ดังนี้
1.โรง รียนวัดทายาง  จานวนนั รียน 518  คน  260 วัน  ป็น
งิน 992,600 บาท
2.โรง รียนวัดควน ระบัว  จานวนนั รียน 114  คน 260
 วัน  ป็น งิน 218,450 บาท
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 80
 ลาดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 2,654,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,654,400 บาท
งินอด นน วนราช าร

อด นนคาอา าร ลางวันใ ับโรง รียนวัดควน ระบัว จานวน 478,800 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนคาอา าร ลางวันใ ับโรง รียนวัดควน
ระบัว จานวนนั รียน 114 คน คนละ 21 บาท จานวน 200

 วัน  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 80
 ลาดับที่ 8     

อด นนคาอา าร ลางวันใ ับโรง รียนวัดทายาง จานวน 2,175,600 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนคาอา าร ลางวันใ ับโรง รียนวัดทา
ยาง จานวนนั รียน 518 คน คนละ  21 บาท จานวน 
200 วัน 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 80
 ลาดับที่ 8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,125,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,708,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,708,200 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,648,200 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้งปรับปรง งิน
ดอน ของ อง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม จานวน 5 อัตรา      

งินประจาตาแ นง จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ทศบาล ของ อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม      

งบดาเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษาของ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน     

ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 216,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาลที่อยในความรับผิดชอบของ อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดลอม จานวน  2  คน   
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม จานวน 25,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม
ตางๆ  ชน คาจาง ขียนป้าย คาป้ายไวนิล คาจาง ชา ลม
อ าร คาธรรม นียม คาจางถาย อ าร คา งแฟ ซ์ คาลางอัด
ภาพถาย คาบรรท ิ่งของและคาจาง มาอ่นๆ      

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 10,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารตอนรับบคคล รอคณะบคคล โดยจาย
ป็นคา ลี้ยงรับรอง คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง และ คร่อง
ด่ม      

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คา บี้ย ลี้ยง คา
ชาที่พั  คาพา นะ คาลงทะ บียน  และคาใชจายอ่นที่จา ป็นของ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง รอบคคลภาย
นอ ที่ผบริ ารมีคา ั่งใ ดินทางไปราช าร รอ ขารับ ารฝึ
อบรม และอ่นๆ ที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน      

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาซอมบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย์ ิน
ตางๆ  ชน  คร่องคอมพิว ตอร์ ครภัณฑ์ตางๆ ฯลฯ ที่อยในความ
รับผิดชอบของ อง าธารณ ขฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 40,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั
งาน  ชน  ระดาษ  รรไ ร ดิน อ ปา า ไมบรรทัด และอ่นๆ    
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์  ชน แผน รอจานบันทึ
ขอมล  ัวพิมพ์ ตลับผง มึ  แผน รองแ ง  าย ค บิ้ล โปรแ รม
คอมพิว ตอร์ และอ่นๆ ที่จา ป็น      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริ ารโทรศัพท์ จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพท์ของ อง าธารณ ขและ ิ่งแวด
ลอม ไดแ  โทรศัพท์ คล่อนที่ (มอถอ)      

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครภัณฑ์ านั งาน

จัดซ้อ าอี้ทางาน จานวน 3,500 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ าอี้ทางานจานวน 1 ตัว โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
-  าอี้มีโชคปรับ ง - ต่า มีพนั พิง ขา าอี้มีลอ มนได
-  บาะและพนั พิงบดวยฟองน้า  มดวย นัง ทียม
- มีที่ ทาแขน
-  น่องจา ไมมี า นดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ จึงจัดซ้อ
ตามราคาที่ บทราบจา ราคาทองถิ่น

จัดซ้อโตะทางาน จานวน 7,500 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อโตะทางานชนิด ล็  จานวน 1 ตัว โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
- โตะทางานชนิด ล็
- มีลิ้นชั และชอง ็บของ
- ขนาด  วาง X ยาว X  ง ไมนอย วา 75 X 150 X 75
  ซนติ มตร
-  น่องจา ไมมี า นดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ จึงจัดซ้อ
ตามราคาที่ บทราบจา ราคาทองถิ่น
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งานโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด  ชน คาฝึ อบรม ดงาน ศึ ษาดงาน 
คา ดินทาง คารถ   ารจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ารดา นินงานอ่น ๆ ที่ ี่ยวของ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 76
 ลาดับที่ 1          

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาบริ ารจัด ารระบบ ารแพทย์ฉ ฉิน ทศบาลตาบลทายาง จานวน 160,000 บาท

พ่อ ป็นคาตอบแทนใน ารปฏิบัติงานของ ารใ บริ ารแพทย์ฉ
ฉิน และคาจัดซ้อวั ดอป รณ์ใ ับ นวยบริ ารแพทย์ฉ
ฉิน และวั ดอ่นๆ ที่จา ป็น
-  ป็นไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.4/ว 2826
 ลงวันที่ 17  ันยายน พ.ศ.2553  ร่อง ารดา นินงานและบริ าร
จัด ารระบบ ารแพทย์ฉ ฉินขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น 
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  นา 87 ลาดับ
ที่ 3 
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โครง ารควบคมและป้อง ันโรคพิษ นัขบา จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารควบคมและป้อง ันโรค
พิษ นัขบา ตามโครง าร ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ
นัขบา ตามปณิธานศา ตร์ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช มารี  รมพระศรี วาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี  ชน วัคซีนป้อง ันโรคพิษ นัขบา คา
อา าร ลางวัน คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาวั ดอป รณ์และ
คาใชจายอ่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตว์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  นา 87 ลาดับ
ที่ 1

โครง ารควบคมและป้อง ันโรคอบัติใ ม จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารควบคมป้อง ันโรคอบัติ
ใ ม  ชน คาจัดซ้อน้ายาฆา ช้อ อป รณ์ใน ารควบคมป้อง ัน
โรค และอ่นๆ
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1  นาที่ 18 ลาดับที่ 1 

โครง ารป้อง ันควบคมโรคไข ลอดออ จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารป้อง ันควบคมโรคไข ลอด
ออ   ชน คาจาง มาแรงงาน/จาง มาบริ ารฉีดพน มอ
ควัน คาทราย าจัดล น้า คา นา า อนามัย แลคาใชจายอ่นๆ
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  นา 87 ลาดับ
ที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
งินอด นนองค์ รประชาชน

อด นนโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข จานวน 140,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ แ ชมชน ใน ขต ทศบาลตาบลทา
ยาง  า รับ ป็นคาดา นินงานตามโครง ารพระราชดาริดาน
าธารณ ข โดยใ มีมติที่ประชมชมชน  ลอ ทาโครง ารพระราช

ดาริดาน าธารณ ข โดยมอบใ คณะ รรม ารชมชน ทศบาล
ตาบลทายาง ทั้ง 7 ชมชน ชมชนละ 20,000 บาท  ป็น
งิน 140,000 บาท 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  นา 88 ลาดับ
ที่ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,550,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,004,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,004,520 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 947,520 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอนของ อง วั ดิ าร ังคม จานวน 2 อัตรา          

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร
รบ (พ. .ร.) จานวน 1,250 บาท/ ดอน 

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน ทศบาล      
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งบดาเนินงาน รวม 546,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คา ชาบาน จานวน 78,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

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

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษา ใ ับ
พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ฯ
 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน     

ค่าใช้สอย รวม 364,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 324,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาลที่อยในความรับผิดชอบของ อง วั ดิ าร
ังคม จานวน  3  คน 

-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียมตางๆ  ชน คา
วาร าร คา ย็บ นัง อ  ขาป นัง อ คาธรรม นียม คาจาง
ซั ฟอ  คาจางบคคลภายนอ ที่ ขามาทา ิจ รรมตาง ๆ ใ ับ
ทศบาล คาจาง มาโฆษณาและ ผยแพร และอ่น ๆ 
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร จานวน 15,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คา บี้ย ลี้ยงคา
ชาที่พั  คาพา นะ คาลงทะ บียน และคาใชจายอ่นๆ ของ
พนั งาน ทศบาล พนั งานจางตามภาร ิจ พนั งานจางทั่วไป
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย์ ิน
ตางๆ  ชน  คร่องคอมพิว ตอร์  ลองถายรป โตะ  าอี้ และอ่น ๆ  
    

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด านั
งาน  ชน  ระดาษ ดิน อ ยางลบ ปา า แฟ้ม  ิ่งพิมพ์ที่ไดจา
ารซ้อ รอ ารจางพิมพ์ ลวด ย็บ ระดาษซอง ีขาว ซอง ี

น้าตาล  ฯลฯ      
วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 3,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดยานพา นะและขน
ง  ชน แบต ตอรี่ ยางนอ  ยางใน  ัว ทียน  ตอร์ นา – 
ลัง  ายไมล์ โซ และ 

อะไ ลตาง ๆ ที่ใช ับยานพา นะ และอ่นๆ          

วั ด ีฬา จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ด ีฬาตาง ๆ ใ ับชมชนใน ขต ทศบาล
จานวน 7 ชมชน  ชน ล ฟตบอล ล ตระ รอ ล วอล ลย์บอล ล
ปตอง ไมแบดมินตัน และอ่น ๆ       

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์  ชน แผน รองแ ง แผน
จาน  รอจานบันทึ ขอมล ตลับผง มึ  แป้นพิมพ์ อป รณ์
ซอฟต์แวร์ โปรแ รมคอมพิว ตอร์  มา ์ แผนซีดี และอ่น ๆ       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาบริ ารโทรศัพท์ จานวน 6,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพท์ของ อง วั ดิ าร
ังคม ไดแ  โทรศัพท์ คล่อนที่ (มอถอ)      

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารชวย ลอประชาชน จานวน 50,000 บาท

พ่อ ง ริมคณภาพชีวิตของประชาชนในพ้นที่  ป็นคาใชจาย
ตางๆใน ารจัดซ้อวั ด อป รณ์  พ่อชวย ลอประชาชนที่ยา ไร
และดอยโอ า ทาง ังคม
 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พ่อ
ชวย ลอประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 89
 ลาดับที่ 3     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,203,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,735,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,735,400 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,573,200 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนของพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดอน จานวน 5 อัตรา      

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 77,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ ับพนั งาน ทศบาล ของ อง
ชาง  ชน คาครองชีพชั่วคราว  งินคาตอบแทนพิ ศษราย ดอน และ
งิน พิ่มอ่นๆ     

งินประจาตาแ นง จานวน 85,200 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน ทศบาล       
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งบดาเนินงาน รวม 468,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,200 บาท
คา ชาบาน จานวน 84,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิ์ บิ ได ตาม
ระ บียบ ฯ
 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 29,200 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษา ใ ับ
พนั งาน ทศบาล ของ องชาง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน      

ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 216,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารปฏิบัติงานตามภาระ นาที่
ของ ทศบาลที่อยในความรับผิดชอบของ องชาง จานวน  2  คน 
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาและคาธรรม นียมตางๆ  ชน คา  ย็บ
ลม  นัง อ รอ ขาป นัง อ คาธรรม นียม คาจาง
มาบริ าร และอ่นๆ      

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:00 นา : 39/56
111



รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของพนั งาน ทศบาล 
พนั งานจาง ที่มี ิทธิ์ บิ ได
ตามระ บียบฯ  ชน คา บี้ย ลี้ยง 
คา ชาที่พั  คาพา นะ คาลงทะ บียน 
และคาใชจายอ่นๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาซอมแซมทรัพย์ ินตางๆ  ชน  คร่อง
คอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์  คร่องตัด ญา และซอมแซม
ทรัพย์ ินอ่นๆ      

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ด านั งาน
ชน  ระดาษ ปา า ดิน อ ซอง ยางลบ
คร่องคานวณตัว ลข ที่ ย็บ ระดาษ อป รณ์ คร่อง ขียน และ
อ่นๆ

วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นวั ดยานพา นะและขน ง  ชน ยางนอ  ยางใน  ัว
ทียนไขควง  ายไมล์ และอ่นๆ      

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน แผน รอจานบันทึ
ขอมล ตลับผง มึ   มา ์
แป้นพิมพ์  มนบอร์ด  คร่องพิมพ์ และอ่นๆ 

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:00 นา : 40/56
112



ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,800 บาท
คาบริ ารโทรศัพท์ จานวน 6,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาโทรศัพท์ของ องชาง ไดแ  โทรศัพท์ คล่อนที่ (มอ
ถอ)      

คาบริ าร ่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 7,800 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบริ ารอิน ตอร์ น็ท  ชน คา
ธรรม นียม คา มาชิ  คา ชา คร่องและอป รณ์ คาใชบริ าร และ
คาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยวของ

งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,331,900 บาท
งบบุคลากร รวม 252,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 252,200 บาท
คาจางล จางประจา จานวน 252,200 บาท

พ่อจาย ป็นคาจางล จางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรงคา
จาง ของ องชาง จานวน 1 อัตรา      

งบดาเนินงาน รวม 1,079,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,700 บาท
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 13,700 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร/คาบารง ารศึ ษา ของ
พนั งานซึ่งมี ิทธิ์ บิ ไดตามระ บียบฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 216,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลใน ารซอมแซม ติดตั้งไฟฟ้า
าธารณะ จานวน 2 คน

-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียมตางๆ  ชน คา
ธรรม นียม คาจาง มา คา ขา ลม นัง อ คาถาย อ าร 
และอ่นๆ      

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร  ชน คาลงทะ บียน คาพา นะ คาที่พั  และอ่นๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน      

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาซอมแซมทรัพย์ ินตางๆ  ชน  คร่อง
คอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์  คร่องตัด ญา และซอมแซม
ทรัพย์ ินอ่นๆ 

ค่าวัสดุ รวม 655,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ด านั งาน
ชน  ระดาษ ปา า ดิน อ ซอง ยางลบ
คร่องคานวณตัว ลข  คร่อง ย็บ ระดาษ อป รณ์ คร่อง
ขียน แบบตางๆ แบบพิมพ์  ิ่งตีพิมพ์ วาร าร ฯลฯ

วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 500,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้าและวิทยพรอมอป รณ์
ตางๆ  ชน โคมไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า ฟว ์  วิตซ์  ทปพัน าย
ไฟ และอ่นๆ      

วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะและขน ง  ชน ยางนอ  ยาง
ใน  ายไมล์ และอ่นๆ      

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น  ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน คร่อง     
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน แผน รอจานบันทึ
ขอมล ตลับผง มึ   มา ์ และอ่นๆ      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ียงไร าย ไฟฟ้า าธารณะที่ ิน
ิทธิ์ ารใช  รอคา ระแ ไฟฟ้าอ่น ๆ ซึ่งอยในความรับผิดชอบ

ของ องชาง      
งานสวนสาธารณะ รวม 590,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 460,000 บาท

พ่อจาย ป็น ป็นคาจาง มาแรงงาน  อ ชน บคคลภายนอ   ขา
มาดา นินงาน ตัด ญา และ ดแล วน ในชมชนภายใน ขต
ทศบาล จานวน 4 คน
 -  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาซอมแซมทรัพย์ ินตางๆ ที่ใชในงาน
วน าธารณะ  ชน  คร่องตัด ญา และอ่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น  ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน คร่อง และอ่นๆ      

วั ด าร ษตร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ด าร ษตร   ชน คาจัดซ้อป๋ยใ
ตนไม คาจัดซ้อตนไม ไมดอ ไมประดับ และอ่นๆ ที่อยในบริ วณ
อาคาร านั งาน ทศบาล และ วน าธารณะ      
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,672,600 บาท
งบบุคลากร รวม 262,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 262,600 บาท
คาจางล จางประจา จานวน 262,600 บาท

พ่อจาย ป็นคาจางล จางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรงคา
จาง ของ อง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม จานวน 1 อัตรา      

งบดาเนินงาน รวม 2,810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 155,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ับพนั งานจางที่ปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร รอวัน ยดราช าร ซึ่ง บิ จายไดตามระ บียบฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ งินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าใช้สอย รวม 1,975,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 1,725,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาแรงงาน  อ ชน บคคลภายนอ   ขามา
ดา นินงาน   วาดขยะ   ็บขยะ  ในชมชนภายใน ขต
ทศบาล จานวน 12 คน และพนั งานขับรถจานวน 3 คน 
 -  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 250,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมทรพัย์ ินตางๆ  ชน รถ
บรรท ขยะ รถบรรท  รถ ะบะตอนครึ่ง  คร่องตัด ญา  คร่องตัด
แตง ิ่งไม รถจั รยานยนต์  รถ ข็น ็บขยะ 2 ลอ ฯลฯ      
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ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วั ดงานบานงานครัว จานวน 220,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดงานบานงานครัว  ชน ถังขยะ ไม
วาด ที่ตั ขยะ จอม พรา ถงดา รอง ทาบท ถงมอ นัง า รับ
็บขนขยะ ปนขาว  ้อ ันน้าฝน ตระ ราใ ศษขยะ  ียม  ้อ
ั๊ มีแถบแบบ ะทอนแ ง และอ่นๆ      

วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 10,000 บาท

  พ่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะและขน ง  ชน  ัว ทียน ยาง
นอ  ยางใน  ผา บรค อะไ ลตางๆ และอ่นๆ      
   

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จานวน 450,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น  ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน คร่อง และอ่นๆ

งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
คาปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ราง

โครง ารปรับปรง ถานที่ าจัดขยะ จานวน 600,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจาง มาปรับปรง ถานที่ าจัดขยะและ
คาใชจายอ่นๆ
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  นา 106
 ลาดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารจัดทาแผนชมชน จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน าร ง ริม นับ นน  ารจัดทาแผนชมชน
และ ิจ รรม นับ นน ารขับ คล่อนแผนชมชนแบบ
บรณา าร  พ่อนาขอมลมาจัดทา ป็นแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง ป็นคา
ใชจาย  ชน คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางและน้าด่ม คาป้าย
ประชา ัมพันธ์ คาวั ดอป รณ์ คาจัด ถานที่ คา อ าร และคา
ใชจายอ่น ๆ
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 92
 ลาดับที่ 7

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรี จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรี  ชน  ารจัด
อบรม คาใชจายตาง ๆ ในพิธี ปด –ปด คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวางและ คร่องด่ม คาวั ด า รับใชใน ารจัดงานจัด
ิจ รรม คา มนาคณวิทยา ร  คาป้ายประชา ัมพันธ์และคาใช

จายอ่น ๆ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 90
 ลาดับที่ 1
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โครง าร ง ริมอาชีพประชาชนในชมชน จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน ารอบรม  ป็นคาใชจายตางๆในพิธี
ปด-ปด คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาวั ด า รับใช
ใน ารจัดงานจัด ิจ รรม คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย ประชา
ัมพันธ์ คาจัดทา ียรติบัตรและ รอบรป คา ชาอป รณ์ตางๆ

และคาใชจายอ่นๆที่จา ป็นในโครง าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 103
 ลาดับที่ 2

โครง าร ริม รางครอบครัวอบอน ขมแข็ง จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใชจายใน ารอบรม  ป็นคาใชจายตางๆในพิธี
ปด-ปด คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาวั ด า รับใช
ในโครง ารฯคา มนาคณวิทยา ร คาป้ายประชา ัมพันธ์ คา ชา
อป รณ์ตางๆและคาใชจายอ่นที่จา ป็นในโครง าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 92
 ลาดับที่ 6 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารแขงขัน ีฬาชมชน ัมพันธ์ จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายในโครง ารแขงขัน ีฬาชมชน ัมพันธ์  ชน คา
อป รณ์ ีฬา  งินรางวัล คาถวยรางวัล คาอา ารและ คร่องด่ม คา
วงดริยางค์ คาจัด ตรียม นามแขงขัน คาตอบแทนผตัด ิน
ีฬา และคาใชจายอ่น ๆ ที่จา ป็นในโครง าร

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 90
 ลาดับที่ 3

โครง าร ง ริมทีม ีฬา ขาแขงขัน ีฬาในระดับตางๆ จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายในโครง าร ง ริมทีม ีฬา ขาแขงขัน ีฬาใน
ระดับตางๆ ประจาป พ.ศ.2565  ชน  งทีม ีฬา ขาแขงขัน ีฬา
ในระดับตางๆ คาชด ีฬา คาอา าร และน้าด่ม คาวงดริยางค คา
อป รณ ีฬา และคาใชจายอ่น ๆ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 96
 ลาดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

อด นนโครง ารแขงขัน ีฬา - รีฑา นั รียนและประชาชนอา ภอ
ทงใ ญ

จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ ับที่ทา ารป ครองอา ภอทง
ใ ญ  ป็นคาใชจายโครง ารแขงขัน ีฬา- รีฑานั รียนและ
ประชาชน อา ภอทงใ ญ ประจาป 2565 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 100
 ลาดับที่ 20

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารจัดงานวัน ตัญญ จานวน 5,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายในโครง ารจัดงานวัน ตัญญ ประ พณี
ง รานต์ รดน้าขอพรผ งอาย  า รับ ป็นคาใชจาย

ตางๆ  ชน คาจัด ถานที่ คา ตนท์ โตะ  าอี้ คาจัดดอ ไม  คานา
ด่ม คาปัจจัยถวายพระ คาม ร พ คา คร่อง ียง คาอป รณ์
า รับทาอโมงค์น้า ลน ง รานต์ และอ่นๆ ที่จา ป็น 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
 -  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 96
 ลาดับที่ 4
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โครง ารจัดงานวันขึ้นปใ ม จานวน 5,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวันขึ้นปใ ม  ชน คา
อา าร  า รับถวายพระ คา คร่องด่ม คาดอ ไม คาอป รณ์และ
คาใชจายอ่น ๆ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 96
 ลาดับที่ 6

โครง ารจัดงานวัน าร์ท ดอน ิบ จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดงานวัน ารท ดอน ิบ  า รับ ป็นคาใชจาย
ตาง ๆ  ชน คาอา ารและ น้าด่ม คาดอ ไม คาวั ดใน ารจัด
งาน และอ่นๆ ที่จา ป็น  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นาที่ 97
 ลาดับที่ 8

โครง ารจัดงาน บ านประ พณีลอย ระทง จานวน 10,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน บ านประ พณีวันลอย
ระทง  า รับ ป็นคาใชจายตางๆ  ชน คาของรางวัล คาอา าร
ย็น คาอา ารวาง คาน้าด่ม คา ตท โตะ  าอี้ คาถวยรางวัล คา
งินรางวัล คาวั ด อป รณตางๆ คาจัด ถานที่ คา
ม ร พ ดนตรี คา คร่อง ียง คาดอ ไม คาตอบแทน
รรม าร คาตอบแทน  จา นาที่รั ษาความปลอดภัยและดาน

จราจร คาประชา ัมพันธ คา ชาทรัพย ิน และอ่นๆ  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ 2561 - 2565  นาที่ 97
 ลาดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

อด นน ารจัดงาน ง ริมประ พณีลา พระและ าชาดอา ภอทง
ใ ญ

จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ ับที่ทา ารป ครองอา ภอทงใ ญ ใน
าร ารจัดงาน ง ริมประ พณีลา พระ และ าชาดอา ภอ 

ทงใ ญ  า รับ ป็นคาใชจายตางๆ  ชน คาจางศิลปน าร
แ ดง ประ วด ลองยาว คา ถานที่  รอพนมพระ ฯลฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  นา 99 ลาดับ
ที่ 14

อด นนโครง ารวันมาฆบชาแ ผาขึ้นธาต จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ แ ที่ทา ารป ครองอา ภอทงใ ญ ใน
าร ขารวมขบวนแ วันมาฆบชาแ ผาขึ้นธาตรวม ับจัง วัด 

คาจาง มารถ คาป้าย คา ลองยาว คาอา าร นาด่ม ฯลฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  นา 99
 ลาดับที่ 15
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อด นนโครง าร ง มรับและรถ มรับ ขารวมประ วดในงาน
ประ พณี ทศ าล ดอน ิบ

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ แ ที่ทา ารป ครองอา ภอทงใ ญ ใน
โครง าร ง มรับและรถ มรับ ขารวมประ วดในงาน 
ประ พณี ทศ าล ดอน ิบ อ.ทงใ ญ  า รับคาใชจาย
ตางๆ  ชน คาต แตง มรับ คาจัดซ้อดอ ไม คาอา าร คา ลอง
ยาว ฯลฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  นา 98 ลาดับ
ที่ 13

งินอด นนองค์ รประชาชน

อด นน ารจัดงาน ง ริมประ พณีตั บาตร ทโวโร นะและลา
พระ

จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ ับ ภาวัฒนธรรมตาบลทายาง  ี่ยว
ับ ารจัดงาน ง ริมประ พณีตั บาตร ทโวโร นะ และลา

พระ  า รับ ป็นคาใชจายตาง ๆ  ชน คาต แตง รอพนมพระ คา
อา าร คาน้าด่ม คาอา ารวาง คา ชา ตนท โตะ  าอี้ ปัจจัย
ถวายพระ ฯลฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  นา 98
 ลาดับที่ 12 
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งินอด นนขององค์ รศา นา

อด นนโครง ารปา ปปา ดอน จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนใ ับวัดควน ระบัว ใน ารจัดโครง าร
ปา ปปา ดอน  ชน คา ชา ตนท โตะ  าอี้ ,คาดอ ไม คาจางจัด
ดอ ไม ฯลฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  นา 99
 ลาดับที่ 16      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 100,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจางขดลอ คระบายน้าภายใน ขต ทศบาล จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มาขดคระบายน้า คาจาง มาขดลอ ค
ระบายน้าและคาจาง มาอ่นๆ      

งานก่อสร้าง รวม 750,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วั ด อ ราง จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด อ ราง  ชน ยางมะตอย ปนซี มนต์คอน รีต
ผ ม ร็จ อิฐ  ิน ดิน ทราย  ทปวัดระยะ  คร่องวัดขนาด ล็  และ
อ่นๆ      

งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
คาปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ราง

คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ราง จานวน 500,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย์ ิน
ตางๆ  ชน ถนน ประปา ไฟฟ้า คระบายน้า และอ่นๆ ที่อยใน
ความรับผิดชอบของ องชาง      
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
-  ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11  ันยายน 2560
-  ป็นไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารจัด าร ิ่งแวดลอม พ่อ มองนาอยอยางยั่งยน จานวน 50,000 บาท

พ่อ ป็นคาใชจายในโครง ารจัด าร ิ่งแวดลอม มองนาอยอยาง
ยั่งยน  ชน คาฝึ อบรม คาตอบแทนวิทยา ร คาป้ายไวนิล คา
อา าร ลางวัน คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาวั ดอป รณ์ และ
คาใชจายอ่นๆ ที่จา ป็น 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  นา 105
 ลาดับที่ 1     

โครง ารอนรั ษ์พันธ รรมพชอัน น่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี

จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาป้ายโครง าร คา อ รางโรง พาะชา ลาไม คาจัด
ทาป้ายช่อตนไม คาวั ด พาะพันธ์ ลาไม  ชน ดิน แ รบ ถง
พาะ ป๋ย และอ่นๆ
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 4  นาที่ 7 ลาดับที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 814,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 814,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 74,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  รอ วัน
ยดราช าร ใ ับล จางประจา และพนั งานจางตามภาร ิจ ที่
ามารถ บิ จายไดตามระ บียบฯ 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ งินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 540,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจาง มา อ ชน บคคลภายนอ  ใน าร วาด
ขยะ  จานวน 2 คน ยามรั ษาความปลอดภัย บริ วณตลาด ด
ทศบาลตาบลทายาง จานวน 1 คน และปฏิบัติงานตามภาระ
นาที่ของ ทศบาลจานวน 2 คน

-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง

มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 ม ราคม 2563  ร่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะคาใช
อย วั ด และ าธารณปโภค

คาบารงรั ษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมอาคารตลาด ด ทศบาล
ตาบลทายาง และทรัพย์ ินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟ้าตางๆ  ชน  ายไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า  วิทไฟฟ้า  บร อร์ และอ่นๆ
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วั ดงานบานงานครัว จานวน 70,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาน้ายา คมีภัณฑ์ า รับดับ ลิ่น  พ่อลางตลาด
ด ผงซั ฟอ  แปรงถ พ้น ไม วาด ฯลฯ      

วั ด อ ราง จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด อ
ราง  ชน ปน ทราย  ระ บ้อง ตะป คอน คีม ชะแลง จอบ  ียม 

ขวาน  และอ่นๆ       
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บีย 581,200

คาชาระ นี งิน 3,995,800

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 15,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

24,000

งินสารองจาย 427,470

บียยังชีพความพิ าร 1,588,800

บียยังชีพผป่วย อดส์ 60,000

บียยังชีพผสงอายุ 5,634,000

รายจายตามขอผ พัน

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

100,000

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

52,300

งินบา น็จล จาง
ประจา

520,000

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

957,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 1/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บีย 581,200

คาชาระ นี งิน 3,995,800

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 15,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

24,000

งินสารองจาย 427,470

บียยังชีพความพิ าร 1,588,800

บียยังชีพผป่วย อดส์ 60,000

บียยังชีพผสงอายุ 5,634,000

รายจายตามขอผ พัน

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

100,000

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

52,300

งินบา น็จล จาง
ประจา

520,000

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

957,600

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 2/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ ทศบาล
ตาบลทายาง

130,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

180,000

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

208,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

726,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจางล จางประจา 515,600 317,600 514,800

คาตอบแทนพนั งานจาง 398,000

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

5,168,760 177,660 2,294,360 1,648,200 947,520 1,573,200

งินประจาตาแ นง 246,000 194,400 60,000 42,000 85,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

92,640 15,000 77,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 3/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง
งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ ทศบาล
ตาบลทายาง

130,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

180,000

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

208,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

726,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจางล จางประจา 1,348,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 398,000

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

11,809,700

งินประจาตาแ นง 627,600

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

184,640

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 4/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

72,000

งินวิทยฐานะ 134,400

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 120,000 156,000 78,000 84,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

155,000

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

50,000

คา บียประชุม 3,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

75,000 75,000 15,000 5,000 42,900

ค่าใช้สอย

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 110,000 200,000 10,000 5,000 20,000 460,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

20,000 10,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 5/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

72,000

งินวิทยฐานะ 134,400

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 438,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

74,000 229,000

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

50,000

คา บียประชุม 3,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

212,900

ค่าใช้สอย

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 50,000 855,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

30,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 6/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดทาวารสาร 100,000

คาจางขุดลอ คระบาย
นาภายใน ขต ทศบาล

คาจางบุคลา รทาง าร
ศึ ษา

108,000

คาจาง มาบริ าร 1,188,000 540,000 540,000 216,000 324,000 2,617,000

คาจาง มาบริ ารรั ษา
ความปลอดภัย

108,000

คาจาง มาบริ ารรั ษา
ความสะอาด

108,000

คาจาง มาบริ ารและ
คาธรรม นียม

108,000 5,000 25,000 5,000 20,000

คา ชาบริ าร ครื่องถาย
อ สาร

65,000

คาใชจายใน ารจัดทา
แผนพัฒนา ทศบาล

20,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

50,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั ร

30,000 50,000 30,000 15,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 7/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดทาวารสาร 100,000

คาจางขุดลอ คระบาย
นาภายใน ขต ทศบาล

100,000 100,000

คาจางบุคลา รทาง าร
ศึ ษา

108,000

คาจาง มาบริ าร 540,000 5,965,000

คาจาง มาบริ ารรั ษา
ความปลอดภัย

108,000

คาจาง มาบริ ารรั ษา
ความสะอาด

108,000

คาจาง มาบริ ารและ
คาธรรม นียม

163,000

คา ชาบริ าร ครื่องถาย
อ สาร

65,000

คาใชจายใน ารจัดทา
แผนพัฒนา ทศบาล

20,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

50,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั ร

155,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 8/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

100,000

คาบริ ารจัด ารระบบ
ารแพทย์ฉุ ฉิน
ทศบาลตาบลทายาง

160,000

โครง าร ารแขงขัน
ทั ษะวิชา าร

30,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันโรคพิษสุนัขบา

50,000

โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันโรคอุบัติใ ม

30,000

โครง ารจัด ารสิ่งแวด
ลอม พื่อ มืองนาอย
อยางยั่งยืน

โครง ารจัด ิจ รรม
นื่องในวัน ทศบาล

30,000

โครง ารจัดงานรัฐพิธี 
ราชพิธี ฯลฯ

100,000

โครง ารจัดงานวัน
ตัญญ

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 9/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

100,000

คาบริ ารจัด ารระบบ
ารแพทย์ฉุ ฉิน
ทศบาลตาบลทายาง

160,000

โครง าร ารแขงขัน
ทั ษะวิชา าร

30,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

30,000 30,000

โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันโรคพิษสุนัขบา

50,000

โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันโรคอุบัติใ ม

30,000

โครง ารจัด ารสิ่งแวด
ลอม พื่อ มืองนาอย
อยางยั่งยืน

50,000 50,000

โครง ารจัด ิจ รรม
นื่องในวัน ทศบาล

30,000

โครง ารจัดงานรัฐพิธี 
ราชพิธี ฯลฯ

100,000

โครง ารจัดงานวัน
ตัญญ

5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 10/22

138



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงานวันขึนปี
ใ ม

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

30,000

โครง ารจัดงานวันสา
ร์ท ดือนสิบ

โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีลอย ระทง

โครง ารจัดทาแผน
ชุมชน

20,000

โครง ารชวย ลือ
ประชาชน

50,000

โครง ารป ป้องสถาบัน
ของชาติ

3,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

25,000

โครง ารป้อง ันควบคุม
โรคไข ลือดออ

30,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

20,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงานวันขึนปี
ใ ม

5,000 5,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

30,000

โครง ารจัดงานวันสา
ร์ท ดือนสิบ

20,000 20,000

โครง ารจัดงานสืบสาน
ประ พณีลอย ระทง

10,000 10,000

โครง ารจัดทาแผน
ชุมชน

20,000

โครง ารชวย ลือ
ประชาชน

50,000

โครง ารป ป้องสถาบัน
ของชาติ

3,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

25,000

โครง ารป้อง ันควบคุม
โรคไข ลือดออ

30,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

20,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนน

30,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 12/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ประสิทธิภาพ สริม
คุณธรรม พัฒนาคน มุง
สงาน สานจริยธรรม นา
จรรยา แ ปัญ า าร
ทุจริต

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพสตรี

20,000

โครง ารสง สริมทีม
ีฬา ขาแขงขัน ีฬาใน

ระดับตางๆ

โครง ารสง สริมอาชีพ
ประชาชนในชุมชน

15,000

โครง าร สริมสราง
ครอบครัวอบอุน ขมแข็ง

15,000

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา

พระราชดาริ สม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช ุมารี

สนับสนุนคาใชจายใน
ารบริ ารสถานศึ ษา

921,190

ค่าวัสดุ
วัสดุ อสราง 3,000 10,000 5,000

วัสดุ าร ษตร 20,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 13/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ประสิทธิภาพ สริม
คุณธรรม พัฒนาคน มุง
สงาน สานจริยธรรม นา
จรรยา แ ปัญ า าร
ทุจริต

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพสตรี

20,000

โครง ารสง สริมทีม
ีฬา ขาแขงขัน ีฬาใน

ระดับตางๆ
20,000 20,000

โครง ารสง สริมอาชีพ
ประชาชนในชุมชน

15,000

โครง าร สริมสราง
ครอบครัวอบอุน ขมแข็ง

15,000

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา

พระราชดาริ สม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช ุมารี

30,000 30,000

สนับสนุนคาใชจายใน
ารบริ ารสถานศึ ษา

921,190

ค่าวัสดุ
วัสดุ อสราง 150,000 30,000 198,000

วัสดุ าร ษตร 20,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 14/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุ ีฬา 10,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 170,000 50,000 60,000 40,000 70,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 65,000 1,438,000 220,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 262,000 250,000 630,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 20,000 500,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 20,000 46,000 3,000 20,000

วัสดุสานั งาน 200,000 30,000 40,000 40,000 40,000

วัสดุอื่น 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

10,000

คานาประปา คานาบาดาล 170,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 60,000 7,500 5,000 6,000 6,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 30,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

85,000 10,000 7,800

คาไฟฟ้า 850,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ าอีรับ
ประทานอา าร

14,000

คาจัดซือโต๊ะอา าร 14,000

จัดซือ าอีทางาน 13,000 3,500

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 15/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุ ีฬา 10,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 390,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 70,000 1,793,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 1,142,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 575,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 89,000

วัสดุสานั งาน 350,000

วัสดุอื่น 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

10,000

คานาประปา คานาบาดาล 170,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 84,500

คาบริ ารไปรษณีย์ 30,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

102,800

คาไฟฟ้า 875,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ าอีรับ
ประทานอา าร

14,000

คาจัดซือโต๊ะอา าร 14,000

จัดซือ าอีทางาน 16,500

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 16/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ จัดซือโต๊ะทางาน 7,500 7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

คาบารุงรั ษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

โครง ารปรับปรุงสถาน
ที่ าจัดขยะ

600,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนขององค์ รศาสนา

งินอุด นุนสวนราช าร

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

อุด นุน ารจัดงานสง
สริมประ พณีตั บาตร
ทโวโร นะและลา
พระ

อุด นุน ารจัดงานสง
สริมประ พณีลา พระ
และ าชาดอา ภอทุง
ใ ญ

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 17/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ จัดซือโต๊ะทางาน 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

100,000 100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

คาบารุงรั ษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

500,000 500,000

โครง ารปรับปรุงสถาน
ที่ าจัดขยะ

600,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนขององค์ รศาสนา

งินอุด นุนสวนราช าร

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

อุด นุน ารจัดงานสง
สริมประ พณีตั บาตร
ทโวโร นะและลา
พระ

20,000 20,000

อุด นุน ารจัดงานสง
สริมประ พณีลา พระ
และ าชาดอา ภอทุง
ใ ญ

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 18/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันใ ับโรง รียนวัด
ควนสระบัว

478,800

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันใ ับโรง รียนวัดทา
ยาง

2,175,600

อุด นุนโครง ารแขงขัน
ีฬา - รีฑา นั รียน

และประชาชนอา ภอทุง
ใ ญ

อุด นุนโครง ารจัดตัง
ศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชน

ขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่นระดับอา ภอ

25,000

อุด นุนโครง ารปา ปี
ปา ดือน

อุด นุนโครง ารพระ
ราชดาริดานสาธารณสุข

140,000

อุด นุนโครง ารวัน
มาฆบชาแ ผาขึนธาตุ

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 19/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันใ ับโรง รียนวัด
ควนสระบัว

478,800

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันใ ับโรง รียนวัดทา
ยาง

2,175,600

อุด นุนโครง ารแขงขัน
ีฬา - รีฑา นั รียน

และประชาชนอา ภอทุง
ใ ญ

20,000 20,000

อุด นุนโครง ารจัดตัง
ศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชน

ขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่นระดับอา ภอ

25,000

อุด นุนโครง ารปา ปี
ปา ดือน

5,000 5,000

อุด นุนโครง ารพระ
ราชดาริดานสาธารณสุข

140,000

อุด นุนโครง ารวัน
มาฆบชาแ ผาขึนธาตุ

5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 20/22

148



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโครง ารสง
มรับและรถ มรับ ขา

รวมประ วดในงาน
ประ พณี ทศ าล ดือน
สิบ

รวม 14,086,170 13,213,700 1,721,260 9,241,250 2,555,200 1,600,520 7,797,900 70,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 21/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโครง ารสง
มรับและรถ มรับ ขา

รวมประ วดในงาน
ประ พณี ทศ าล ดือน
สิบ

10,000 10,000

รวม 170,000 850,000 80,000 814,000 52,200,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:15:37 นา : 22/22
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