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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
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ส่วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
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เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพังโคน
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลพังโคน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลตาบลพังโคนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้ บริห ารท้องถิ่นเทศบาลตาบลพังโคน
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 106,701,402.53 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 128,254,657.10 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 30,254,995.49 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ รวม 30,000.00
บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 16 โครงการ รวม 3,859,900.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 23,422,301.92 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 63,486,634.75 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

1,958,705.15

บาท

3,483,716.20

บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
3,092,292.55 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
จานวน
1,936,843.48 บาท
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
14,151.84 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
29,932,288.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
23,068,637.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 25,407.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง
จานวน 51,459,983.05 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
13,576,410.73 บาท
งบบุคลากร
จานวน
21,760,950.00 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
12,524,647.44 บาท
งบลงทุน
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
3,597,974.88 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 25,407.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 4,138,121.33 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
1. รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

1,958,705.15
3,483,716.20

2,029,200.00
3,269,100.00

2,690,000.00
3,470,600.00

3,092,292.55
1,936,843.48

2,978,000.00
1,672,000.00

3,241,400.00
2,012,000.00

14,151.84
0.00
10,485,709.22

11,900.00
10,000.00
9,970,200.00

25,000.00
10,000.00
11,449,000.00

29,932,288.53
29,932,288.53

32,029,800.00
32,029,800.00

32,251,000.00
32,251,000.00

23,068,637.00
23,068,637.00

22,000,000.00
22,000,000.00

26,300,000.00
26,300,000.00

63,486,634.75

64,000,000.00

70,000,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2. รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2563
13,576,410.73
21,760,950.00
12,524,647.44
0.00
3,597,974.88
0.00
51,459,983.05

ประมาณการ
ปี 2564
15,169,040.00
23,952,660.00
13,802,800.00
6,497,500.00
4,553,000.00
25,000.00
64,000,000.00

ประมาณการ
ปี 2565
14,985,720.00
25,951,040.00
16,431,350.00
7,672,890.00
4,959,000.00
0.00
70,000,000.00
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รวม
14,881,970
3,806,200
9,533,840
2,992,330
430,560
13,024,440
346,600
1,480,600
7,700,740
50,000
767,000
14,985,720
70,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

7,836,840
2,848,320
4,988,520
2,794,000
825,000
864,000
647,000
458,000
357,090
254,090
103,000
25,000
25,000
11,012,930

3,034,020
0
3,034,020
317,000
116,000
65,000
105,000
31,000
149,500
149,500
0
0
0
3,500,520

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
355,520
0
355,520
13,000
0
13,000
0
0
0
0
0
0
0
368,520

รวม
11,226,380
2,848,320
8,378,060
3,124,000
941,000
942,000
752,000
489,000
506,590
403,590
103,000
25,000
25,000
14,881,970
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
0
0
170,000
70,000
70,000
10,000
20,000
170,000

งานเทศกิจ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รวม

529,320
529,320
0
0
0
0
0
529,320

2,654,880
2,654,880
452,000
0
90,000
362,000
0
3,106,880

3,184,200
3,184,200
622,000
70,000
160,000
372,000
20,000
3,806,200
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แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
1,553,640
1,553,640
157,000
55,000
25,000
65,000
12,000
0
0
1,710,640

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
961,200
961,200
2,870,000
0
863,000
1,920,000
87,000
3,980,000
3,980,000
7,811,200

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ
0
0
12,000
0
0
0
12,000
0
0
12,000

รวม
2,514,840
2,514,840
3,039,000
55,000
888,000
1,985,000
111,000
3,980,000
3,980,000
9,533,840
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แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

2,070,480
2,070,480
474,350
132,000
217,350
115,000
10,000
128,500
128,500
319,000
319,000
2,992,330

2,070,480
2,070,480
474,350
132,000
217,350
115,000
10,000
128,500
128,500
319,000
319,000
2,992,330
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
382,560
382,560
48,000
48,000
430,560

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
รวม

รวม
382,560
382,560
48,000
48,000
430,560

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
เคหะและชุมชน
งบบุคลากร
0
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
0
งบดาเนินงาน
600,000
ค่าใช้สอย
540,000
ค่าวัสดุ
45,000
ค่าสาธารณูปโภค
15,000
ค่าตอบแทน
0
งบลงทุน
0
ค่าครุภัณฑ์
0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0

งานสวนสาธารณะ
0
0
856,000
756,000
40,000
60,000
0
2,946,600
166,600
2,780,000

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
3,474,840
3,474,840
4,862,000
3,382,000
1,100,000
0
380,000
200,000
0
200,000

งานบาบัด
น้าเสีย
0
0
85,000
60,000
25,000
0
0
0
0
0

รวม
3,474,840
3,474,840
6,403,000
4,738,000
1,210,000
75,000
380,000
3,146,600
166,600
2,980,000
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รวม

600,000

3,802,600

8,536,840

85,000

13,024,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
170,000
165,000
5,000
166,600
166,600
10,000
10,000
346,600

รวม
170,000
165,000
5,000
166,600
166,600
10,000
10,000
346,600
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แผนงานการพาณิชย์
งาน

งานตลาดสด

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทน

งานโรงฆ่าสัตว์
0
0
529,000
114,000
50,000
365,000
0
529,000

รวม

รวม
120,000
120,000
118,000
1,000
0
72,000
45,000
238,000

120,000
120,000
647,000
115,000
50,000
437,000
45,000
767,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม
14,985,720

14,985,720

14,985,720

14,985,720

14,985,720

14,985,720
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลพังโคน
และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
82,383,400บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
ได้ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม
14,881,970
3,806,200
9,533,840
2,992,330
430,560
13,024,440
346,600
1,480,600
7,700,740
50,000
767,000
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ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

14,985,720
70,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 12,383,400 บาท
ดังนี้
งบ

ยอดรวม

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

2,803,800
1,760,000
1,253,700
6,565,900
12,383,400

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ..... 13 กันยายน พ.ศ. 2564......

(ลงนาม).............................................
(นายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
เห็นชอบ
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(ลงนาม) จ่าสิบเอก
(คานึง พรหมพิมพ์)
ตาแหน่ง นายอาเภอพังโคน ปฏิบัติราชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสกลนคร

~ 17 ~

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
รายรับจริง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

4,213,313.99

8,692.00

10,000.00

50.00%

15,000.00

24,800.46
0.00
1,476,196.60
78,510.00
5,792,821.05

0.00
404,599.65
1,469,808.50
75,605.00
1,958,705.15

0.00
463,200.00
1,476,000.00
80,000.00
2,029,200.00

0.00%
18.74%
37.20%
25.00%
32.56 %

0.00
550,000.00
2,025,000.00
100,000.00
2,690,000.00

78,510.00
11,834.00
0.00
2,424,664.50
370,485.00

75,605.00
11,843.70
0.00
2,710,794.50
324,910.00

78,000.00
11,000.00
0.00
2,424,000.00
370,000.00

0.00 %
0.00 %
100.00 %
0.00 %
35.14 %

78,000.00
11,000.00
5,000.00
2,424,000.00
500,000.00
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

3,900.00

4,700.00

3,900.00

รายรับจริง
ปี 2562
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

ปี 2563

0.00 %
ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

3,900.00

ปี 2565

14,400.00

23,400.00

14,400.00

0.00%

14,400.00

11,600.00
26,017.00
4,570.00

12,140.00
5,403.00
2,910.00

10,000.00
26,000.00
5,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

10,000.00
26,000.00
5,000.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

10,000.00

750.00
7,580.00
0.00
60,500.00
130,950.00
21,142.05
0.00

250.00
6,680.00
0.00
39,250.00
97,750.00
71,840.00
3,000.00

1,000.00
7,500.00
0.00
60,000.00
130,000.00
21,000.00
0.00

400.00 %
33.33 %
100.00 %
66.67 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

5,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
130,000.00
21,000.00
0.00

20,250.00

20,900.00

20,000.00

0.00%

20,000.00
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการ
ดอกเบี้ย
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือ
กิจการอื่น ๆ

1,300.00

1,300.00

1,300.00

0.00 %

1,300.00

22,000.00
21,800.00
1,620.00
1,070.00
รายรับจริง
ปี 2562
ปี 2563

22,000.00
1,600.00

0.00 %
0.00 %
ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

22,000.00
1,600.00

ปี 2564

0.00 %

ปี 2565

8,405.00

5,870.00

8,400.00

8,400.00

54,388.50
3,274,866.05

42,300.00
3,483,716.20

54,000.00
3,269,100.00

0.00 %
6.16 %

54,000.00
3,470,600.00

2,476,677.00
898,393.89
0.00

2,041,127.00
1,051,165.55
0.00

2,476,000.00
500,000.00
2,000.00

0.00 %
52.68 %
0.00%

2,476,000.00
763,400.00
2,000.00

3,375,070.89

3,092,292.55

2,978,000.00

20.33 %

3,241,400.00

1,680,068.09

1,936,843.48

1,670,000.00

20.36 %

2,010,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00 %

2,000.00
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รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าขายแบบพิมพ์และคาร้อง
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

1,680,068.09

1,936,843.48

1,672,000.00

20.33 %

2,012,000.00

0.00
6,900.00
180.00
0.00
600.00
7,680.00

1.84
13,900.00
0.00
0.00
250.00
14,151.84

1,000.00
6,900.00
0.00
2,000.00
2,000.00
11,900.00

0.00 %
189.86 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
110.08 %

1,000.00
20,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
25,000.00

รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00
0.00

0.00
0.00

10,000.00
10,000.00

0.00 %
0.00 %

10,000.00
10,000.00

378,907.90
20,238,416.71
2,424,822.04
38,877.91
5,793,304.57

385,754.41
18,802,436.45
2,409,069.40
34,881.87
5,016,051.76

378,000.00
20,000,000.00
2,420,000.00
38,800.00
5,793,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
54.64 %
0.00 %

378,000.00
20,000,000.00
2,420,000.00
60,000.00
5,793,000.00
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ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

44,580.63
51,124.33

41,896.64
44,595.00

44,000.00
51,000.00

0.00 %
0.00 %

44,000.00
51,000.00

3,042,305.00

3,197,603.00

3,300,000.00

6.06%

3,500,000.00

0.00
32,012,339.09

0.00
29,932,288.53

5,000.00
32,029,800.00

0.00 %
0.69 %

5,000.00
32,251,000.00

22,127,728.00
22,127,728.00

23,068,637.00
23,068,637.00

22,000,000.00
22,000,000.00

19.55%
19.55 %

26,300,000.00
26,300,000.00

68,270,573.17

63,486,634.75

64,000,000.00

9.38 %

70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

70,000,000

บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม
จานวน

2,690,000 บาท
15,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

จานวน

2,025,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย

รวม
จานวน

3,470,600 บาท
78,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,424,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

จานวน

3,900 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ได้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิง
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

จานวน

14,400 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

26,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน
จานวน

5,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

จานวน

1,300 บาท

จานวน

22,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

จานวน

1,600 บาท

จานวน

8,400 บาท

จานวน

54,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการ
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม
จานวน

3,241,400 บาท
2,476,000 บาท

จานวน

763,400 บาท

จานวน

2,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือ
กิจการอื่น ๆ
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม
จานวน

2,012,000 บาท
2,010,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม
จานวน

25,000 บาท
1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ

รวม
จานวน

32,251,000 บาท
378,000 บาท

จานวน

20,000,000 บาท

จานวน

2,420,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,793,000 บาท

จานวน

44,000 บาท

จานวน

51,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 26,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 26,300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินกู้
ค่าชาระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

2,803,720.4
964,245.33
333,303
14,040
5,994,800
1,068,000
24,000
48,571

2,887,832.01
880,133.72
322,350
14,133
6,292,400
1,110,400
24,000
43,927

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

3,027,667
2.5
740,299 -20.9
270,000 37.04
15,000
0
7,143,600 3.34
1,528,800 2.51
36,000
0
417,704 -49.43

%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2565

3,103,349
585,558
370,000
15,000
7,382,400
1,567,200
36,000
211,243
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เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

0

0

0

100

%

1,310,970

0

0

0

100

%

144,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน
เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา
เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง
เงินช่วยพิเศษ
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง

ประมาณการ
ปี 2563

32,800
145,867.5

49,700
146,205

839,980

ปี 2564
50,000
150,000

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0 %
0 %

50,000
150,000

897,100

1,259,970 -100 %

0

0

908,230

980,000 -100 %

0

0
0
0
0
12,269,327.23
12,269,327.23

0
0
0
0
13,576,410.73
13,576,410.73

0 100 %
0 100 %
0 100 %
50,000 100 %
15,669,040 4.36 %
15,669,040 4.36 %

30,000
20,000
10,000
0
14,985,720
14,985,720
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รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

12,269,327.23
12,269,327.23

13,576,410.73
13,576,410.73

15,669,040 4.36 %
15,669,040 4.36 %

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

14,985,720
14,985,720

ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

725,760

725,760

613,760

18.25 %

725,760

180,000
180,000
207,360

180,000
180,000
207,360

152,000
152,000
175,360

18.42 %
18.42 %
18.25 %

180,000
180,000
207,360

~ 28 ~

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง

1,313,280

1,313,280

1,205,200

29.04 %

1,555,200

2,606,400

2,606,400

2,298,320

23.93 %

2,848,320

3,372,653

5,538,249

6,183,270

-32.91 %

4,148,160

101,850

168,893

164,490

-8.08 %

151,200

204,000

289,200

289,200

0%

289,200

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน

223,620
186,840
0
4,088,963
6,695,363

ประมาณการ
ปี 2563
234,780
373,440
0
6,604,562
9,210,962

ปี 2564
248,220
559,560
0
7,444,740
9,743,060

ยอดต่าง (%)
-100%
-30.67%
100%
32.99 %
32.99 %

ปี 2565
0
387,960
12,000
4,988,520
7,836,840
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

51,850

63,350

160,000

31.25%

210,000

8,934
9,120
374,387

3,124
0
194,000

15,000
15,000
300,000

33.33%
0%
33.33%

20,000
15,000
400,000

0

0

0

100%

60,000

0

0

0

100%

120,000

89,050
533,341

70,785
331,259

120,000
610,000

-100%
92.64 %

0
825,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร
สานักงาน
ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร
สานักงาน
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
พังโคน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

249,081.5
0

22,135
0

100,000
0

-100%
100%

0
50,000

0

0

0

100%

168,000

0

144,335

168,000

-100%

0

0
0

42,522.8
0

60,000
0

110%
100%

126,000
50,000

0

0

0

100%

20,000

24,438

19,090

50,000

-40%

30,000

0
113,953
0
0

0
177,960
34,434
0

5,000
245,000
0
650,000

0%
-83.67%
0%
-100%

5,000
40,000
0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
โครงการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความการป้องกันการ
ทุจริตในวงราชการ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และการทัศนศึกษาดูงาน
เทศบาลตาบลพังโคน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100%

100,000

0
0

0
0

0
0

100%
100%

100,000
5,000

8,455

0

4,000

150%

10,000

0

0

0

100%

50,000

8,380

0

0

100%

10,000

248,482.62
652,790.12

126,985
567,461.8

225,000
1,507,000

-55.56%
-45.25 %

100,000
864,000

176,250
27,395
26,571
37,814

249,200
69,245
34,716
68,382.5

185,000
30,000
40,000
80,000

41.62%
-33.33%
-50%
-50%

262,000
20,000
20,000
40,000

~ 32 ~

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

21,300
149,654
0
20,712
28,990
0
0
488,686

37,400
110,541
0
99,809
39,694
0
0
708,987.5

50,000
-20%
165,000
-3.03%
5,000 0 %
130,000
-61.54%
72,500
-44.83%
0
100%
0
100%
757,500
-4.85 %

40,000
160,000
5,000
50,000
40,000
5,000
5,000
647,000

321,533.05
21,516.63
25,487.05
14,303
16,761.04
0

381,534.64
16,421.28
29,491.3
34,863.74
15,408
0

440,000
-20.45%
20,000
15%
30,000 0
%
60,000
-66.67%
26,000
-3.85%
0
100%

350,000
23,000
30,000
20,000
25,000
10,000
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รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

399,600.77
2,074,417.89

477,718.96
2,085,427.26

576,000
3,450,500

รายจ่ายจริง
ปี 2562

-19.08 %
-17.92 %

458,000
2,794,000

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางานสาหรับผู้บริหาร
จัดซื้อเก้าอี้สาหรับประชุมสภา จานวน 30
ตัว
จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา จานวน 1 ชุด
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Smart Phone
จานวน 2 เครื่อง
โต๊ะกลม

0

0

0

100%

8,990

87,000

0

0

0%

0

0
49,500
8,500

0
0
0

7,500
0
0

-100%
0%
0%

0
0
0

0

0

80,000

-100%

0

0

0

0

100%

175,000
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โต๊ะทางานสาหรับผู้บริหาร
โต๊ะสแตนเลสขาพับแบบสวิง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบ Digital จานวน
1 เครื่อง

0
0

0
0

0
0

100%
100%

31,600
30,000

0

0

8,900

-100%

0

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้ทาน้าร้อน-น้าเย็น จานวน 1 เครื่อง
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0
0

0
0

5,500
0

-100%
100%

0
8,500

0

0

8,900

-100%

0

145,000

0

110,800

990.52 %

254,090
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โครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลพังโคน หมู่ที่ 9
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0
145,000

0
0

25,000

25,000

25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

0
100%
110,800 1,432.58%

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รวมรายจ่ายอื่น

100%

ปี 2563

ปี 2564

0%
0%
0%
ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

103,000
103,000
357,090

25,000
25,000
25,000

ปี 2565

0

0

25,000

-100%

0

0

0

25,000

-100%

0
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รวมงบรายจ่ายอื่น
0
รวมงานบริหารทั่วไป 8,939,780.89
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

0
11,321,389.26

25,000
13,354,360

-100%
-100%

0
11,012,930

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%

2,454,600
67,860
85,200
0
402,360
24,000
3,034,020
3,034,020

1,729,680
67,200
85,200
229,200
173,880
0
2,285,160
2,285,160

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

~ 37 ~

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการสารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

116,450

12,000

30,000

-33.33%

20,000

0
84,000

16,760
84,000

40,000
96,000

-50%
-62.5%

20,000
36,000

0

0

0

100%

40,000

30,800
231,250

36,400
149,160

50,000
216,000

-100%
-46.30%

46,564
0

3,820
248,782

0
434,000

0%
-100%

57,642
0
13,750
117,956

47,784
0
24,905
325,291

70,000
0
32,000
536,000

-78.57%
100%
-21.88%
-87.84 %

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

0
116,000

0
0

15,000
25,000
25,000
65,000
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ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมค่าวัสดุ

40,591.9
0
8,911.17
0
57,480
106,983.07

41,256.7
0
8,910
0
57,270
107,436.7

50,000
10,000
20,000
10,000
60,000
150,000

-40%
-50%
-50%
0%
-16.67%
-30%

30,000
5,000
10,000
10,000
50,000
105,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

1,658.93
0
13,502.7
15,161.63
471,350.7

222.12
0
18,082.44
18,304.56
600,192.26

0
0
24,000
24,000
926,000

0%
100%
-12.5%
29.17%
-65.77%

0
10,000
21,000
31,000
317,000

0

0

0

100%

120,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100%

7,500

0

0

0

100%

22,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

รวมงานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

2,756,510.7

600,192.26

926,000

0

0

0

100 %

355,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

355,520

รวมงบบุคลากร

0

0

0

100 %
100 %

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100%

3,000

0

0

0

100%

10,000

100 %
100 %
258.03%

149,500
149,500

3,500,520

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

355,520

งบดาเนินงาน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
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0

100 %
100 %
100 %

368,520

14,280,360

5.02 %

14,881,970

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

11,696,291.59

11,921,581.52

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

13,000
13,000

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง(%)

ปี 2565

976,140
1,184,376
107,028
2,267,544
2,267,544

1,499,640
1,238,280
98,800
2,836,720
2,836,720

1,599,660
1,285,160
96,400
2,981,220
2,981,220

-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %

0
0
0
0
0

0

91,200

82,000

-14.63 %

70,000
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ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

0

91,200

82,000

217,140

0

0

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ภัยทางถนน)
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
การฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ เทศบาลตาบลพังโคน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

-6.67 %

70,000

0%

0

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง(%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

5,000

50,200
267,340

307,565
307,565

180,000
180,000

- 66.67%
-61.11 %

60,000
70,000

0

134,562

0

100 %

10,000
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รวมค่าวัสดุ

0

134,562

0

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0
0
0
0
267,340

0
0
0
0
533,327

0
0
12,000
12,000
274,000

0

0

3,500

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อถังเก็บน้าบนดิน ขนาด 1,000 ลิตร จานวน
1 ถัง

รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อปั๊มน้าอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ จานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 2563
0

10,000

100%
100%
-16.67%
66.67 %
-37.96 %

5,000
5,000
10,000
20,000
170,000

-100%

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2564
0

100 %

6,500

-100%

0

ปี 2565
0
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จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จานวน 1 ตัว

0

0

5,000

-100%

0

0

0

25,000

-100%

0

0
0
0
0
2,534,884

0
0
0
0
3,370,047

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จานวน 1 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

5,000 -100%
8,000 -100%
53,000 -100%
53,000 -100%
3,308,220 -94.86%

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

0
0
0
0
170,000

ปี 2565
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งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
รวมงานเทศกิจ

450,960
450,960
450,960
450,960

0
0
0
0

0
0
0
0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

รายจ่ายจริง

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100 %
100 %

ประมาณการ

529,320
529,320
529,320
529,320

381,120
1,161,720
1,028,040
84,000
2,654,880
2,654,880
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ปี 2562
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ อป.พร. เทศบาล
ตาบลพังโคน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร

ปี 2563

ยอดต่าง
(%)

ปี 2564

ปี 2565

0

0

100,000

-70%

30,000

0

0

0

100%

20,000

0

0

0

100%

5,000

0

0

0

100%

30,000

0

0

0

100%

5,000

0

141,796

0

0%

0

0

141,796

100,000

-10%

90,000

100,000
146,536
0

72,600
136,872
0

120,000
150,000
15,000

-41.67%
-6.67%
-33.33 %

70,000
140,000
10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)
400%

ปี 2565

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0

80,000

10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

42,500

0

100%

60,000

วัสดุสนาม

0

0

0

100%

10,000

วัสดุสารวจ

0

0

0

100%

5,000

วัสดุจราจร

0

0

0

100%

12,000

0
246,536

0
331,972

6,000
301,000

-16.67%
-3.47%

5,000
362,000

50,198.82

12,591.51

35,000

-100%

0

12,496.32
62,695.14
309,231.14
309,231.14

8,179.7
20,771.21
494,539.21
494,539.21

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

50,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15,000 -100%
50,000 - 100%
451,000 0.22%
451,000 588.89%

0
0
452,000
3,106,880
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,295,075.14 3,864,586.21

3,759,220

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.25%

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

3,806,200

ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

665,360

948,780

1,264,600

18,000

24,000

60,000 0

0

17,500

108,000
12,000

-13.12%

1,098,720

%

60,000

42,000

-100%

0

393,960

405,480

-2.6%

394,920

44,880

35,640

-100%

0
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

803,360
803,360

1,429,120
1,429,120

0

12,700

0
8,000

2,880
0

1,807,720 -13.96%
1,807,720 -13.96%

30,000

6,000 66.67%
0 0 %

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ปี 2563

-50%

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2564

0

0

0

40,200
48,200

40,500
56,080

60,000
96,000

1,553,640
1,553,640

15,000
10,000
0

ปี 2565

100%

30,000

-100%
-42.71%

0
55,000
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

145,899

2,330

5,000

-100%

0

0

0

0

100%

5,000

0

0

20,000

-75%

5,000

13,884
0
2,800
162,583

15,168
0
2,000
19,498

30,000
0
5,000
60,000

-83.3%
100%
0%
-58.33%

5,000
5,000
5,000
25,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

19,696
0
1,630
0

24,690
4,689
0
2,400

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

30,000 -56.67%
5,000 0
%
5,000 0
%
10,000
-50%

ปี 2565
13,000
5,000
5,000
5,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

12,250
0
18,640
0
52,216

12,600
280
19,817
0
64,476

20,000
10,000
20,000
0
100,000

-25%
-50%
-25%
100%
-35 %

15,000
5,000
15,000
2,000
65,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

8,918.96
8,918.96
271,917.96

11,324.16
11,324.16
151,378.16

24,000
24,000
280,000

-50%
-50 %
-43.93%

12,000
12,000
157,000

0
0
รวมค่าครุภัณฑ์
0
0
รวมงบลงทุน
0
0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,075,277.96 1,580,498.16

7,500
7,500
7,500
2,095,220

-100%
-100%
-100%
-18.36%

0
0
0
1,710,640

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2565
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลพังโคน

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลพังโคน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย

284,460
0
275,720
43,060
603,240
603,240

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100 %
100 %

600,360
42,000
308,040
10,800
961,200
961,200

0

0

5,000

-100%

0

72,380

84,000

0%

84,000

0

72,380

84,000

0%

84,000

657,500

695,000

695,000 0

%

695,000

657,500

839,760

868,000

-0.58%

863,000

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ปี 2563

0
0
1,370,840.58 1,506,298.76
รวมค่าวัสดุ 1,370,840.58 1,506,298.76
50,290.32
46,023.69
0
0
10,097.35
10,272
รวมค่าสาธารณูปโภค
60,387.67
56,295.69
รวมงบดาเนินงาน 2,088,728.25 2,402,354.45

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
3,528,640
2,527,960
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพังโคน
0
0
รวมเงินอุดหนุน
3,528,640
2,527,960
รวมงบเงินอุดหนุน
3,528,640
2,527,960
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,220,608.25 4,930,314.45

ปี 2564
0
1,825,000
1,825,000
60,000 0
15,000 0
12,000 0
87,000
2,780,000

3,564,000
0
3,564,000
3,564,000
6,344,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

100%
-100%
5.21 %

1,920,000
0
1,920,000

%
%
%
0%
0%

60,000
15,000
12,000
87,000
2,870,000

-100%
100%
11.67%
11.67%
23.12%

0
3,980,000
3,980,000
3,980,000
7,811,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง

ปี 2563

6,401.7
6,291.6
6,401.7
6,291.6
6,401.7
6,291.6
6,401.7
6,291.6
7,302,287.91 6,517,104.21

1,056,060
67,200
85,200

848,487
16,439
31,536

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

10,000
10,000
10,000
10,000
8,449,220

20%
20%
20%
20%
12.84%

12,000
12,000
12,000
12,000
9,533,840

1,321,320
67,200
85,200

1.97%
0%
107.04%

1,347,360
67,200
176,400
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

231,060
0
3,939,627
524,020
380,441
15,170
5,759,588
1,435,652
5,759,588
1,435,652
รายจ่ายจริง

0
479,400
12,000
1,965,120
1,965,120

ปี 2562

ปี 2564

ปี 2563

0

0

50,000

190,400
90,193

0
45,000

0

0

0

4,000
284,593

4,000
49,000

25,500

13,805.98

0%
-2.48%
0%
5.36%
5.36%
ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

0
467,520
12,000
2,070,480
2,070,480
ปี 2565

-40%

30,000

%
%

10,000
72,000

100%

20,000

20,000
152,000

-100%
-13.16%

0
132,000

110,000

-100%

10,000 0
72,000 0

0
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การจ้างเหมาบริการต่าง เช่น ค่าจ้างจัดทาป้ายโฆษณา
และเผยแพร่ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการสารวจจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0

0

0

0

2,673

4,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์การลดภาวะโลกร้อน
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการณรงค์การลดภาวะโลกร้อน
โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเขตเทศบาลตาบลพังโคน

ปี 2563

ปี 2564

0

2,675

20,000

19,000
33,890
6,370
0
0
0

0
0
37,583
0
0
18,140

0
0
190,000
0
10,000
10,000

100%

10,000

0%

4,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)
-50%

0%
0%
-89.47%
100%
0%
0%

ปี 2565
10,000

0
0
20,000
20,000
10,000
10,000
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โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเทศบาลตาบลพังโคน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการดาเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงพาหะ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง

0

10,000

0

0%

0

0

0

100%

13,350

0

23,700

25,000

0%

25,000

0

0

71,000

-100%

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

0

32,380

35,000

0%

0

63,500

58,635

-100 %

0

0

ปี 2565

35,000

0
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เทศบาลตาบลพังโคน
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

0
6,900
91,660

35,000
2,800
242,256.98

50,000
10,000
593,635

0%
0%
-63.87%

50,000
10,000
217,350

10,885
1,835
0
0
14,399.5
18,050
9,115
14,780

43,170
18,900
1,610
0
7,450
97,565
8,255
39,220

35,000
5,000
10,000
10,000
20,000
60,000
23,000
20,000

20,000
5,000
5,000
5,000
20,000
30,000
10,000
20,000

รวมค่าวัสดุ

69,064.5

216,170

183,000

-42.86%
0%
-50%
-50%
0%
-50%
-56.52%
0%
-37.16%

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

115,000

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

8,918.96
8,918.96
454,236.46

11,324.16
11,324.16
518,751.14

10,000
10,000
938,635

0%
0%
-49.46 %

10,000
10,000
474,350
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน

0

0

0

100%

120,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100%
100%
100%

8,500
128,500
128,500

99,000

0

0

100%

99,000

220,000

220,000

220,000

-100%

0

0

0

0

100%

220,000

319,000
319,000

220,000
220,000

220,000
220,000

319,000
319,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 6,532,824.46

2,174,403.14

3,123,755

45%
45%
-4.21%

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย
อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข 11 ชุมชน
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบ่ ้าน การดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง

2,992,330

ปี 2565
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(%)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
0
0
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน
0
0
รวมงบดาเนินงาน
0
0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
0
0
รวมแผนงานสาธารณสุข 6,532,824.46 2,174,403.14
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
0
325,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
0
325,620
รวมงบบุคลากร
0
325,620

55,000
55,000
55,000
55,000
3,178,755

349,560
349,560
349,560

-100%
-100%
-100%
-100%
-5.86%

9.44%
9.44%
9.44%

0
0
0
0
2,992,330

382,560
382,560
382,560
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

10,000

-100%

0

0
0
0

2,880
48,000
50,880

6,000
48,000
64,000

-100%
0%
-25%

0
48,000
48,000

0
0
0
0
0

8,116
8,116
58,996
384,616
384,616

20,000 -100%
20,000 -100%
84,000 -42.86%
433,560 -0.69%
433,560 -0.69%

0
0
48,000
430,560
430,560
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ปี 2563

0
0
0
0
0

499,380
3,565,700
371,850
4,436,930
4,436,930

ปี 2564

0
3,679,705
358,395
4,038,100
4,038,100

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

0%
-100%
-100%
-100%
-100%

ปี 2565

0
0
0
0
0
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ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร
อเนกประสงค์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8
รวมค่าใช้สอย

0

0

550,000

0

65,800

0

0

65,800

550,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ปี 2563

-1.82%
0%
-1.82%

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2564

540,000
0
540,000

ปี 2565

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%

10,000
20,000
10,000
5,000
45,000

0

0

0

100%

15,000
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รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0
0

0
65,800

25,000
25,000
25,000
25,000

0
550,000

0
0
0
0
0
0
4,502,730 4,588,100

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ปี 2563

0
0

ปี 2564

0
0

10,000
10,000

100%
9.09%

15,000
600,000

0%
0
0
-86.92%

0
0
0
600,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

-100%
-100%

ปี 2565

0
0
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 2
หมู่ที่ 8
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนรอบเมือง 5 หมู่ที่ 1
(ช่วงที่ 2)
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนรอบเมือง 6 หมู่ที่ 1
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนเลิงพัฒนา 8 หมู่ที่ 8
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนสุขาภิบาล 7 หมู่ที่ 9

0
0
0
0
0

99,765
0
57,942
157,707
157,707

300,000
50,000
100,000
450,000
460,000

-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

0
0
0
0
0

0

78,504.81

0

0%

0

0

82,898.82

0

0%

0

0
0
0

169,488.12
68,962.1
68,417.51

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

รายจ่ายจริง
ปี 2562
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนเหมะธุลิน 4 หมู่ที่ 8
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนเหมะธุลิน 5 หมู่ที่ 8
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนกิมพัฒนา ช่วงที่ 2

0
0
48,326.48

ปี 2563
49,804.81
163,154.88
0

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
(%)
0
0%
0
0%
0
0%

ปี 2565
0
0
0
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หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านใหม่)
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนจาปาพัฒนา 1 หมู่ 9
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนเดชภูมี หมู่ที่ 8
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนทอไหม ซอย 2 หมู่ 1
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 หมู่ 9
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนประชาร่วมใจ 1 และ 2
หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านใหม่)
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนแพงพัฒนา หมู่ที่ 8
(ชุมชนหนองสิม)
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลิงพัฒนา 8 หมู่ 8
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนสุขาภิบาล 7 หมู่ที 9
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนสุระวิภา หมู่ที่ 9
(ชุมชนศรีจาปา 1)
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนเหมะธุลิน 4 หมู่ 8
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าและประปา

74,068.05
0
48,144.78
69,277.29

0
35,305.73
0
0

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

35,364.06

0

0

0%

0

68,726.31

0

0

0%

0

0
0

52,875.31
55,602.79

0
0

0%
0%

0
0

185,714.98

0

0

0%

0

35,788.97
565,410.92
565,410.92
565,410.92

0
825,014.88
825,014.88
982,721.88

0
0
0
460,000

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

~ 66 ~

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมาคนดูแลสวนสาธารณะ ทั้ง 2 แห่ง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุสารวจ
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0
0

0
506,660

5,000
756,000

47,300

0

0

0
47,300

0
506,660

30,000
791,000

2,095
82,070
0
84,165

70,325
15,090
0
85,415

592.68

594.94

-100%
0%

0%

0
756,000

0

-100%
-4.42%

0
756,000

30,000 -66.67%
100,000 -80 %
0 100%
130,000 -69.23%

10,000
20,000
10,000
40,000

10,000 0

%

10,000

~ 67 ~

รายจ่ายจริง

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 6 เครื่อง
ครุภัณฑ์กีฬา
ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
โครงการถมดินเพื่อขยายพื้นที่สวนสาธารณะ หมู่ 1
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
(%)
30,000 66.67%
40,000
50%
961,000 -10.93%

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2565

30,081.18
30,673.86
162,138.86

35,075.27
35,670.21
627,745.21

48,000

0

0

0%

0
48,000

0
0

0
0

100%
100%

166,600
166,600

0
0
48,000
210,138.86

0
0
0
627,745.21

0
0
0
961,000

100%
100%
100%
295.69%

2,780,000
2,780,000
2,946,600
3,802,600

50,000
60,000
856,000

0

~ 68 ~

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

3,162,840
312,000
3,474,840
3,474,840

0

0

0

100%

240,000

0
0

306,800
306,800

285,000
285,000

-50.88%
33.33%

140,000
380,000

79,460

0

0

0%

0

~ 69 ~

ค่าจ้างเหมากาจัดขยะอันตราย
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการศึกษาทบทวนผล
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาล
ตาบลพังโคน

0

0

0

100%

20,000

0

0

0

100%

2,000,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์กาจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลพังโคน
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขต
เทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากาจัดขยะพิษ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

0

72,380

84,000

0%

84,000

0

434,280

702,000

23.08%

864,000

0
427,965
507,425

0
475,440
982,100

20,000 -100%
414,000
0%
1,220,000 177.21%

0
414,000
3,382,000

0
96,290

0
73,130

5,000
0%
95,000 -47.37%

5,000
50,000

~ 70 ~

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์

444,321
14,290
542,637.75
0
0
27,280
0
รวมค่าวัสดุ 1,124,818.75

435,885
82,300
515,677.6
0
0
20,600
0
1,127,592.6

450,000 -4.44%
100,000 -40%
600,000 -16.67%
10,000
0%
10,000 100%
30,000 -33.33%
5,000
0%
1,305,000 -15.71%

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งบลงทุน

18,129.53
21,192.54
รวมค่าสาธารณูปโภค
39,322.07
รวมงบดาเนินงาน 1,671,565.82

ปี 2563
18,445.95
18,497.81
36,943.76
2,453,436.36

ปี 2564
20,000
20,000
40,000
2,850,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)
-100%
-100%
-100%
-100%

430,000
60,000
500,000
10,000
20,000
20,000
5,000
1,100,000

ปี 2565
0
0
0
4,862,000

~ 71 ~

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงและก่อสร้างคันดินบ่อขยะเทศบาลตาบล
พังโคน

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
รวมงบลงทุน
0
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,671,565.82

0
0
2,453,436.36

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

0

100%

0
100%
0
100%
2,850,000 199.54%

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

200,000

200,000
200,000
8,536,840

ปี 2565

งานบาบัดน้าเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ

0

0

50,000

-20%

40,000

~ 72 ~
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

100%

20,000

0

0

50,000

20%

60,000

0

0

0

0
0
0
2,472,115.6

0
0
0
8,566,633.45

0
50,000
50,000
8,909,100

124,500

0

0

0

0

124,500
124,500
124,500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบาบัดน้าเสีย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

100%
100%
70%
70%
46.19%

25,000

25,000
85,000
85,000
13,024,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2565

~ 73 ~

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและงานฝีมือในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นาชุมชนและผู้นาหมู่บ้าน เทศบาลตาบล
พังโคน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและงานฝีมือในกลุม่ ผูส้ ูงอายุ
เทศบาลตาบลพังโคน

รวมค่าใช้สอย

97,021

106,401

150,000

-66.67%

50,000

0

33,700

90,000

-72.22%

25,000

116,980

0

0

26,700

0

45,000

0

30,000

0

0%

63,858

75,908

0

100%

0

342,535

0

0%

0

282,748

0

0

0%

0

0

24,880

0

0%

0

101,925

0

0

0%

0

0

0

0

100%

30,000

0

0

0

100 %

20,000

689,232

613,424

285,000

0%
-55.56%

-42.11%

0
20,000
0
20,000

165,000

~ 74 ~
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4.17 %

2,500

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0

0

2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

2,118.6
2,118.6
691,350.6

2,489.37
2,489.37
615,913.37

2,400
4,800
289,800

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดความสูงรวม ไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร 2 ชุด

198,000

0

0

0%

0

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดความสูงรวมไม่น้อยกว่า 7 เมตร 2 ชุด

300,000

0

0

0%

0

0

0

0

100 %

498,000
498,000

0
0

0
0

0

0

20,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

1,189,350.6

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

4.17 %
4.17 %
41.34 %

2,500
5,000
170,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

166,600

100 %
100 %

166,600
166,600

-50%
-50%
-50%
11.88%

10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุน สภ.พังโคน โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

615,913.37

309,800

10,000
10,000
346,600

~ 75 ~
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1,189,350.6

615,913.37

309,800

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ปี 2563

11.88%

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2564

346,600

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
โครงการจ้างเหมาคนดูแลสนามกีฬาสี่แยก
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานอาเภอพังโคน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเดินปั่นวิ่งเทศบาลตาบลพังโคน
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล "ไทพังโคนคัพ"
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล

0
0

0
72,380

6,000
84,000

-100%
0%

0
84,000

0
89,420
0
71,858
87,430
143,588

0
0
0
67,458
85,895
0

0
0
0
0
0
0

100%
0%
100%
100%
100%
100%

50,000
0
150,000
50,000
60,000
10,000
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล "สิรินธรคัพ"
รวมค่าใช้สอย

0
392,296

73,700
299,433

0
90,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุกีฬา

ปี 2563

รวมค่าวัสดุ

60,000
0
60,000

5,034
29,270
34,304

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

26,234.8
3,328.77
29,563.57
481,859.57

19,526.97
3,366.77
22,893.74
356,630.74

ปี 2564
50,000
20,000
70,000

0%
348.89%

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

0
404,000

ปี 2565

-20%
0%
-14.29%

40,000
20,000
60,000

30,000 -100%
5,000 -100%
35,000 -100%
195,000 137.95%

0
0
0
464,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์กีฬา
ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0
0
0
481,859.57

0
0
0
356,630.74

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

0 100%
0 100%
0 100%
195,000 223.38%

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

166,600
166,600
166,600
630,600

ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
รวมค่าใช้สอย

199,529.57

0

4,000

2,150%

90,000

97,490

0

0

100%

50,000

50,000
347,019.57

0
0

5,000
9,000

900%
2,011.11%

50,000
190,000

0

0

0

100%

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

~ 78 ~
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0
0
347,019.57

0
0
0

0
0
9,000

0

0

0

605,000

0

365 165,653.42 %

605,000

605,000
605,000
952,019.57
1,433,879.14

0
0
0
356,630.74

365 171,132.88 %
365 171,132.88 %
9,365 8,976.35%
204,365
624.49%

625,000
625,000
850,000
1,480,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
อุดหนุนโครงการเข้าร่วมประกวดโคมบัวบูชา เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์
วิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร
อุดหนุนโครงการร่วมงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

100%
100%
2,400%

5,000
35,000
225,000

100%

20,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

1,724,580

1,748,529

1,656,080

67,200

67,200

67,200

55.03%
0%

2,567,340
67,200
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เงินประจาตาแหน่ง

103,200

100,297

103,200

0%

103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

495,480

0

0

0%

0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

164,085

169,920

179,400

20.4%

216,000

75

0

0

100%

24,000

2,554,620
2,554,620

2,085,946
2,085,946

2,005,880
2,005,880

0

97,150

300,000

-50%

150,000

0
44,000

0
4,000

10,000
48,000

-50%
-100%

5,000
0

0

0

0

100%

10,000

7,400

4,000

20,000

-100%

0

51,400

105,150

378,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

55.03%
55.03%

2,977,740
2,977,740

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ปี 2564

-56.35%
ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

165,000

ปี 2565
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนที่แม่บท เทศบาลตาบล
พังโคน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

185,520

3,195

80,000

-100%

0

0

0

0

100%

500,000

10,328
0
211,310
407,158

28,619
0
88,940
120,754

50,000
0
330,000
460,000

-70%
100%
-75.76%
33.70%

15,000
20,000
80,000
615,000

18,265
169,267
4,510
148,337
0
70,092
0
16,170
426,641

21,139
38,930
3,114
242,174
20,050
18,495
0
17,470
361,372

25,000
20,000
20,000
410,000
10,000
30,000
5,000
20,000
540,000

-20%
0%
-50%
-51.22%
0%
-33.33%
0%
-25%
-44.44%

20,000
20,000
10,000
200,000
10,000
20,000
5,000
15,000
300,000

รายจ่ายจริง

ประมาณการ
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ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

8,918.96
8,918.96
894,117.96

11,324.16
11,324.16
598,600.16

17,000
17,000
1,395,000

-11.76%
-11.76%
-21.51%

15,000
15,000
1,095,000

0

0

6,500

0
รวมค่าครุภัณฑ์
0
รวมงบลงทุน
0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,448,737.96

0
0
0
2,684,546.16

5,000
11,500
11,500
3,412,380

0
0

0
0

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จานวน 1 ตัว

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0
0

-100%
-100%
-100%
-100%
19.35%

100%
100%

0
0
0
0
4,072,740

10,000
10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาด 250 แอมป์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรงม้า
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องตัดเหล็ก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2564

ปี 2565

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

30,000
30,000
60,000
70,000

0

0

0

100%

5,000

0

0

0

100%

25,000

0

0

0

100%

8,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

0

0

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างท่อและบ่อพัก คสล.ถนนสุขาภิบาล 1
(ช่วงคลองชลประทาน - ลาห้วยพังโคน) หมู่ที่ 9 ตาบลพังโคน
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ดินเทศบาล
ตาบลพังโคน หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ถนนนาเหมือง
หนองหญ้าปล้อง - ถนนเหมะธุลิน 1 หมู่ที่ 8 ตาบลพังโคน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้าง ถนน คสล. กมลอุทิศ 1 หมู่ที่ 9
ก่อสร้าง ถนน คสล. จาปาพัฒนา 1 หมู่ที่ 9
ก่อสร้าง ถนน คสล. สุขาภิบาล 9 หมู่ที่ 9
ก่อสร้าง ถนนลูกรังถนนมูลธิสาร หมู่ที่ 1

100%
100%

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2564

30,000
68,000

ปี 2565

0

0

0

100%

1,046,000

0

0

0

100%

1,568,000

0

0

0

100%

846,000

0
0
0
0

0
0
0
0

305,000
724,000
125,000
600,000

-100%
-100%
-100%
-100%

0
0
0
0
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ก่อสร้าง ถนนลูกรังถนนวันดีอุทิศ หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนน คสล. รอบเมือง 6 หมู่ที่ 1
ก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ถนนนาเหมือง - หนองหญ้าปล้อง
(ช่วงระหว่างถนนนอพลซา- ถนนสามัคคีธรรม) หมูที่ 8
ขยายผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 9 (ฝั่งทิศเหนือ แยก
จากถนนกมลอุทิศ)
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนพังโคนพัฒนา
ช่วงหลังหมู่บ้านเจริญยนต์-ถนนไปหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 8

0
0

0
0

272,000
689,200

-100%
-100%

0
0

805,000

0

0

0%

0

0

0

180,000

-100%

0

0

0

1,702,000

-100%

0

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0
0
805,000
805,000

ปี 2563

ปี 2564
0
0
0
0

70,000
0
4,667,200
4,667,200

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)
-100%
100%
-25.22%
-23.77%

ปี 2565
0
30,000
3,490,000
3,558,000
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อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนจิตตา หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านใหม่)
25,248
0
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1
93,931
0
(ชุมชนบ้านใหม่)
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนแพงพัฒนา หมู่ที่ 8
84,594
0
(ชุมชนหนองสิม)
อุดหนุนขยายเขตประปา ถนนรอบเมือง 5 หมู่ที่ 1
197,155
0
(ชุมชนเจ้าปู่ทองแดง)
รวมเงินอุดหนุน
400,928
0
รวมงบเงินอุดหนุน
400,928
0
รวมงานก่อสร้าง
1,205,928
0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,654,665.96 2,684,546.16

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ปี 2563

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0
0
0
0
4,667,200 -22.27%
8,079,580 -4.69%

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

0
0
3,628,000
7,700,740

ปี 2565

~ 86 ~

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในตลาดสดของ
เทศบาลตาบลพังโคน

0
0
0
0
0

18,040
18,040
18,040
18,040
18,040

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

0%
0%
0%
0%
0%

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

0

72,380

84,000

0%

84,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2565
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(%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดสดเทศบาลตาบลพังโคน
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้าขาย
ในตลาดภายในเขตเทศบาลตาบลพังโคน
รวมค่าใช้สอย

295,570

0

0

0%

0

299,970

0

100%

30,000

295,570

372,350

84,000

35.71%

114,000

รวมค่าวัสดุ

38,914
38,914

0
0

100,000
100,000

-50%
-50%

50,000
50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานตลาดสด

360,736.63
2,118.6
362,855.23
697,339.23
697,339.23

305,088.33
2,489.37
307,577.7
679,927.7
679,927.7

360,000
5,000
365,000
549,000
549,000

0%
0%
0%
-3.64%
-3.64%

360,000
5,000
365,000
529,000
529,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมรายปีการขอใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
รวมค่าใช้สอย

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2564

ปี 2565

108,000
12,000
120,000
120,000

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

108,000
12,000
120,000
120,000

42,480

38,760

45,000

0%

45,000

42,480

38,760

45,000

150

0

1,000

-100%

0

0

0

0

100%

1,000

150

0

1,000

0%

1,000

0%

45,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

ปี 2563

รวมค่าวัสดุ

9,740
9,740

3,925
3,925

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานโรงฆ่าสัตว์
รวมแผนงานการพาณิชย์

27,669.95
25,986.99
53,656.94
106,026.94
226,026.94
923,366.17

27,373.01
29,531.81
56,904.82
99,589.82
99,589.82
779,517.52

รวมทุกแผนงาน

51,893,683.8

51,459,983.05

ปี 2564
10,000
10,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

-100%
-100%

0
0

36,000
0%
36,000
0%
72,000
0%
128,000 -7.81%
128,000 85.94%
677,000 13.28%

36,000
36,000
72,000
118,000
238,000
767,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

64,000,000

9.38%

70,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระหนี้เงินกู
เพื่อชาระเงินตนโครงการกอสรางอาคารสานักงานเทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 1672/115/2559
ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 และบันทึกตอทายสัญญาเงินกู งวดที่ 4 เป็นเงิน
3,103,349 บาท ใหแก สานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
คืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
(สานักปลัด)
คาชาระดอกเบี้ย
เพื่อชาระดอกเบี้ยโครงการกอสรางอาคารสานักงานเทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาปีที่ 4 ตามสัญญาเงินกูเลขที่
1672/115/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 และบันทึกตอทายสัญญา
เงินกูงวดที่ 4 เป็นเงิน 585,558 บาท ใหแก สานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล คืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
(สานักปลัด)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปุวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ
คาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สานักปลัด)

รวม
รวม
รวม
จานวน

14,985,720
14,985,720
14,985,720
3,103,349

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

585,558 บาท

จานวน

370,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการ
ทางานใหแกนายจาง โดยคานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี
(มกราคม-ธันวาคม)
(สานักปลัด)
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินการ ตามขอ
18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์ เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดาเนินการมา
กอนใชฐานขอมูลจานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดาเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดาเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา16 แหง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 125
ลาดับที่ 2
(สานักปลัด)

จานวน

15,000 บาท

จานวน

7,382,400 บาท
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เบี้ยยังชีพความพิการ
เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ที่ไดแสดงความจานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวน
ของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินการตามขอ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดาเนินการมากอน โดยใช
ฐานขอมูลจานวนคนพิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยคานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้นสามปียอนหลัง และขอมูลจานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดาเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดาเนินการตามภารกิจถายโอน
มาตรา16แหงพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 125ลาดับที่ 3
(สานักปลัด)
เบี้ยยังชีพผูปุวยเอดส์
เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปุวยเอดส์แกผูปุวยเอดส์
ที่แพทย์ไดรับรองและทาการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจนหรือถูก

จานวน

1,567,200 บาท

จานวน

36,000 บาท
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ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปุวย
เอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือนเป็นการ
ดาเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 125 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด)

เงินสารองจาย
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนาในกรณีจาเป็น
หรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนาไปใชจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
เป็นสวนรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายจายตามขอผูกพัน
คาใชจายในการจัดการจราจร
จานวน
เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ปูายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้า เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน

211,243 บาท

50,000 บาท
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แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 126 ลาดับที่ 5
(สานักปลัด)
เงินบาเหน็จลูกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินบาเหน็จสาหรับลูกจางประจาที่ออกจากงาน และมีสิทธิไดรับ
เงินบาเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบาเหน็จ
ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สานักปลัด)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2500 โดยคานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจาปีและมิใหนารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศให
และเงินอุดหนุนมารวมคานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินบาเหน็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
(สานักปลัด)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตราไมนอยกวา
รอยละ50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 126 ลาดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทาศพขาราชการ/พนักงาน
เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับบานาญถึงแก
ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ.2559

จานวน

144,000 บาท

จานวน

1,310,970 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0013.4/ว
1765 ลงวันที่3มิถุนายน 2537หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว
1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษ
ในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย
(สานักปลัด)
เงินชวยคาทาศพพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานจาง ถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกา
การจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที่
27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแกความตาย (สานักปลัด)
เงินชวยคาทาศพลูกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีลูกจางประจา ถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกา
การจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่
3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแกความตาย
(สานักปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

11,012,930 บาท

รวม
รวม
จานวน

7,836,840 บาท
2,848,320 บาท
725,760 บาท
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นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือน ของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท
จานวน 12 เดือน
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท/คน
รวม 2 คนจานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
คาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจาตาแหนงของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000
จานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนประจาตาแหนงรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,500
บาท/คน รวม 2 คน จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)

จานวน

180,000 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก

180,000 บาท
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เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ
6,000 บาท จานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ
4,500 บาท จานวน 12 เดือน (สานักปลัด)
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหาร
สวนตาบล
เพื่อจายเป็น คาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.
2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
แยกรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 10,080 บาท จานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จานวน 12 เดือน(สานักปลัด)
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็น คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รองประธาน
สภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 15,840 บาท จานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาฯ จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 12,960 บาท จานวน 12 เดือน
(3) คาตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 10,080 บาท จานวน 12 เดือน (สานักปลัด)

จานวน

207,360 บาท

จานวน

1,555,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไข
เพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน ใหแกปลัดเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
เงินประจาตาแหนง
เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแหนง ใหแกปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
พนักงาน เทศบาลตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาล ผูมี
สิทธิ์ไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางสาหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดย
คานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)

รวม
จานวน

4,988,520 บาท
4,148,160 บาท

จานวน

151,200 บาท

จานวน

289,200 บาท

จานวน

387,960 บาท

จานวน

12,000 บาท
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งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จานวน
1. คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาตอบแทนการออกขอสอบใน
การสอบแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคาตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทน
อื่น ๆ ที่มีสิทธิได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปี(โบนัส) ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง ตั้งไว
50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จาง บุคคลหรือคณะกรรมการดาเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดาเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
4. คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานสวน

2,794,000 บาท
825,000 บาท
210,000 บาท
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ทองถิ่น หรือขาราชการประเภทอื่น หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเป็นเจาหนาที่
ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(สานักปลัด)

คาเบี้ยประชุม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหนง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดารงตาแหนงรองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ
หรือเพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สานักปลัด)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติ
งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบลดวย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

20,000 บาท

15,000 บาท
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ราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สานักปลัด)
คาเชาบาน
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(สานักปลัด)

จานวน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล และ
ลูกจางประจา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(สานักปลัด)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร ที่มีสิทธิได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย

400,000 บาท

120,000 บาท

60,000 บาท
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ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(สานักปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการตางๆ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการตางๆ อาทิ คาใชจายในการ
ดาเนินคดี คาจางโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการลางฟิล์ม อัดขยาย
รูป คาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการรังวัดและโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็น
ในการจางเหมาบริการตางๆ อันเป็นภารกิจตามอานาจหนาที่ของเทศบาล
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับรายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)

คาจางเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสานักงาน
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สานักปลัด)
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจาย

รวม

864,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

จานวน

126,000 บาท
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ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สานักปลัด)
คาใชจายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สิน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น อาทิ เชน รถยนต์ของทางราชการ (รถสวนกลาง รถประจา
ตาแหนงรถรับรอง) ครุภัณฑ์ อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สานักปลัด)
คาใชจายในการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาจางสารวจความพึงพอในการใหบริการสาธารณะ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 141 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการกาหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษแกขาราชการ พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือสานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) ที่ มท 0808.4/
1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
(สานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สาหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สานักปลัด)
2. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น จานวน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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15,000 บาทเพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น และใหหมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สานักปลัด)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายโครงการเทศบาลสัญจร
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจรเพื่อใหบริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อาทิ คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาวัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 127
ลาดับที่ 2
(สานักปลัด)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(สานักปลัด)
คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งกรณีมีการเลือกตั้งใหมหรือเลือกตั้งซอม
และสั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เชน คาวัสดุอุปกรณ์ ปูายประชา
สัมพันธ์ คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ และอื่นๆ ที่จัดเขาเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่

จานวน

5,000 บาท

จานวน
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30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
ที่ ลต(สน) 0002/ว111 ลงวันที1่ 4 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 128 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด)
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ หรือคาใชจายอยางอื่นที่จาเป็นใน
การจัดฝึกอบรมและสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สานักปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมการตอตานการทุจริต
จานวน
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมการตอตานการ
ทุจริตเชน คารับรองคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และ คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สานักปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความการปูองกันการทุจริตในวงราชการ
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความการปูองกันการ
ทุจริตในวงราชการ เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่
คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่น
ที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 130 ลาดับที่ 7
(สานักปลัด)
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5,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
และการทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และการทัศนศึกษาดูงาน เทศบาล
ตาบลพังโคน ประจาปี 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สานักปลัด)
โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซอน
โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซอน เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการฝึกอบรมและ
สัมมนา และกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 129 ลาดับที่ 6
(สานักปลัด)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของ
เทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติ เพื่อใหสามารถกลับมา
ใชงานไดในสภาพปกติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ
ตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)

จานวน
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100,000 บาท

~ 98 ~

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
แผนปูายชื่อสานักงาน หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตางๆ
มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ายาลบคาผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร
ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
แฟูม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ์ ผาสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ามันไข ขี้ผึ้ง
น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัด

รวม
จานวน

647,000 บาท
262,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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แรงดันไฟฟูา มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา
สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศ สาหรับวิทยุ , เครื่องรับโทรทัศน์ , จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
(สานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการจาแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเชน หมอ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้า จานรอง ผงซักฟอก สบู
น้ายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ามัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หมอไฟฟูา
รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง ถังแก฿ส เตา ผาหม
ผาปูโต฿ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุกอสราง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ามัน
ทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้า

20,000 บาท

40,000 บาท
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บาดาล ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล฿อค
ล฿อคเกียร์ ล฿อคคลัตซ์ ล฿อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น฿อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่
จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก
มองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตัง้ อาทิเชน แก฿สหุงตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก฿าด
น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการ
จาแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเชน เคียว สปริงเกอร์
จอบหมุน จานพรวน มีดตัดตนไม ปุย อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชา หนากาก
ปูองกันแก฿สพิษ หัวกะโหลกดูดน้า ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซมู กระเปาใสกลองถายรูป
พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
(สานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป

จานวน

40,000 บาท
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(Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุการศึกษา
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการจาแนกประเภทรายรับรายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเชน หุนเพื่อการศึกษา กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดา) ชอล์ค
ปากกาไวท์บอร์ด ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(สานักปลัด)

วัสดุอื่น
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้า -ไฟฟูา สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก฿ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก฿ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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(สานักปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟูา
เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาสานักงานเทศบาลตาบลพังโคน ตลอดจน
อาคารอื่นที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไป สานักปลัด
(สานักปลัด)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาสานักงานเทศบาลตาบลพังโคน ตลอดจน
อาคารอื่นที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไป สานักปลัด
(สานักปลัด)
คาบริการโทรศัพท์
เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพท์หมายเลขตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบริหาร คาเชาคูสายโทรศัพท์ และคา
บารุงรักษาสายโทรศัพท์ของเทศบาลตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)
คาบริการไปรษณีย์
เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย์ , คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร
และคาไปรษณีย์ หรืออยางอื่นที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามที่
ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร (FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอร์เน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)

รวม
จานวน

458,000 บาท
350,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่โฮสติ้งเผยแพรเว็บไซต์ของเทศบาลและ คาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่

จานวน

10,000 บาท
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จาเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาลตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เกาอี้ทางานสาหรับผูบริหาร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางานสาหรับผูบริหาร จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 8,990 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เกาอี้ทางานขนาดไมนอยกวา 75x70x92 เซนติเมตร
- เบาะนั่งและพนักพิงบุดวยฟองน้าหุมดวยหนังสังเคราะห์
- มีโช฿คแก฿สปรับระดับสูงต่าได
- มีที่ทาวแขน2ขาง ทาดวยไม
- ขาเกาอี้ทาดวยไม 5 แฉก มีลอหมุนได 360 องศา
- พนักพิงหลังสามารถปรับเอนและล็อคได
ตั้งตามราคาทองตลาด
(สานักปลัด)
โต฿ะกลม
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะกลม จานวน 70 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 175,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นโต฿ะพลาสติกแบบกลมพรอมขาตั้งเหล็ก
2. หนาโต฿ะทาดวยพลาสติก ขนาดเสนผานศูนย์กลางไมนอยกวา
1.20 เมตร หนาไมนอยกวา 0.04 เมตร
ตั้งตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 71 ลาดับที่ 2
(สานักปลัด)
โต฿ะทางานสาหรับผูบริหาร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะทางานสาหรับผูบริหาร จานวน 2 ชุด ๆ ละ
15,800 บาท เป็นเงิน 31,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) โต฿ะทางาน 1 ตัว โครงสรางทาดวยไม MDF ปิดผิวดวยวัสดุลายไมเคลือบ
ดวยแลคเกอร์ หนาโต฿ะลายไมมีลิ้นชักเก็บเครื่องเขียนและเอกสาร
(2) ตู 3 ลิ้นชักพรอมกุญแจ 1ตัว
(3) ตูขางหนาท็อปสาหรับใชงาน 1ตัว
ตั้งตามราคาทองตลาด

รวม
รวม

357,090 บาท
254,090 บาท

จานวน

8,990 บาท

จานวน

175,000 บาท

จานวน

31,600 บาท
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(สานักปลัด)

โต฿ะสแตนเลสขาพับแบบสวิง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะสแตนเลสขาพับแบบสวิง จานวน 10 ตัว ๆ ละ
3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ
- โต฿ะทาดวยสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 65(กวาง)x 100(ยาว)x70(สูง)
- ขาโต฿ะเหล็กพับเก็บได
ตั้งตามราคาทองตลาด
(สานักปลัด)
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู
เป็นเงิน 8,500 บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.
2563
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์5 ของการไฟฟูาฝุายผลิต
แหงประเทศไทย
3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟูา
ดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
(สานักปลัด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ
โครงการปรับปรุงตอเติมทางเชื่อมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลพังโคน หมูที่ 9
เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการปรับปรุงตอเติมทางเชื่อมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลพังโคน หมูที่ 9 งบประมาณ 103,000 บาท ขนาดกวาง
2.00เมตร ยาว 25.80 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไมนอยกวา 51.60 ตร.ม.
กอสรางตามแบบ กองชาง เลขที่ 37/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 71 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

8,500 บาท

รวม

103,000 บาท

จานวน

103,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับองค์การบริหาร
สวนตาบลมวงไข อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหนวยดาเนินการ
ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หรือ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 131 ลาดับที่ 11
(สานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแกพนักงานเทศบาล ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว
จานวน 12 เดือน
(กองคลัง)
เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

จานวน

3,500,520
3,034,020
3,034,020
2,454,600

บาท
บาท
บาท
บาท

67,860 บาท

~ 107 ~

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล
ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไข
เพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(กองคลัง)
เงินประจาตาแหนง
เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแหนง ใหแกพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมาย
กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดย
คานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมี
สิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองคลัง)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางสาหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็น
ไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไข
เพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก บุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยไดรับคาตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด ตลอดจนบุคคลอื่นที่ไดรับคาสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ และที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด

จานวน

85,200 บาท

จานวน

402,360 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

317,000 บาท
116,000 บาท
20,000 บาท
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(กองคลัง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงาน และไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตอปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสานักงาน และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบลดวย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาเชาบาน
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน

20,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตรา
เงินบารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
(กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเบิกจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จาเป็น พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจางของเทศบาลซึ่งไดรับคาสั่งใหเดินทาง
ไปราชการและมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ ตั้งจายตามหนังสือสั่งการที่ มท
0808.2/ว2052 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ หรือคาใชจายอยางอื่นที่จาเป็นใน
การจัดฝึกอบรมและสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ของเทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติเพื่อใหสามารถ
กลับมาใชงานไดในสภาพเดิม โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง

รวม

65,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท
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หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ
ตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนปูาย
ชื่อสานักงาน หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูลี่,
มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร
ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
แฟูม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ์ ผาสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง
น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย

รวม
จานวน

105,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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กุญแจเลื่อน คีมล฿อค ล฿อคเกียร์ ล฿อคคลัตซ์ ล฿อคพวงมาลัย ยางรถยนต์
น้ามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟหนา
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตัง้ อาทิเชน แก฿สหุงตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก฿าด
น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ
(กองคลัง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้ง
กลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป
เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป
แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม
ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล
(Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)
เป็นตน ฯลฯ
(กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
คาบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย์,คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร
และคาไปรษณีย์ หรืออยางอื่นที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองคลัง)
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือโทรสาร
(FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ
คาสื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองคลัง)

31,000 บาท
10,000 บาท

21,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
(จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
จานวน 4 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจาขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

รวม
รวม

149,500 บาท
149,500 บาท

จานวน

120,000 บาท
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-มีแปูนพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย
(กองคลัง)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
– มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ
600 x 1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) – สามารถถาย
สาเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สาเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(กองคลัง)

จานวน

7,500 บาท
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เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไมนอยกวา 24 เข็ม
- มีความกวางในการพิมพ์ไมนอยกวา 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์รางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอย
กวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา
360x360 dpi
- มีหนวยความจาแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง (กองคลัง)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแกพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ หรือคาใชจายอยางอื่นที่จาเป็นใน
การจัดฝึกอบรมและสัมมนา

จานวน

22,000 บาท

รวม

368,520 บาท

รวม
รวม
จานวน

355,520 บาท
355,520 บาท
355,520 บาท

รวม
รวม

13,000 บาท
13,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเป็นคาปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัคปูองกันภัยฝุายพลเรือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใหแกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใชอัตราคาตอบแทนตามระเบียบ
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(สานักปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ

รวม
รวม
รวม
จานวน

รวม

170,000
170,000
70,000
70,000

บาท
บาท
บาท
บาท

70,000 บาท
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โครงการฝึกซอมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยทางถนน)
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการฝึกซอมแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ภัยทางถนน) เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการ
ฝึกอบรมและสัมมนา และกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 70 ลาดับที่ 2
(สานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซอมแผนการอพยพหนีไฟ
เทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซอมแผนการอพยพ
หนีไฟ เทศบาลตาบลพังโคน เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการฝึกอบรมและ
สัมมนา และกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สานักปลัด)

คาบารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ของเทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติเพื่อใหสามารถ
กลับมาใชงานไดตามสภาพปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค และตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
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อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาด
ผา น้ามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์
ประปา ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(สานักปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟูา
เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาสถานีดับเพลิงยอยเทศบาลตาบลพังโคน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(สานักปลัด)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาสถานีดับเพลิงยอยเทศบาลตาบลพังโคน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(สานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร (FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอร์เน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(สานักปลัด)

รวม
จานวน

20,000 บาท
5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจางลูกจางประจา
เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจาและเงินปรับปรุงคาจางประจาสาหรับ
ลูกจางประจาของเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม
โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)

รวม
รวม
รวม
จานวน

529,320
529,320
529,320
529,320

บาท
บาท
บาท
บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแกพนักงานเทศบาล ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
คาจางลูกจางประจา
จานวน
เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจาและเงินปรับปรุงคาจางประจาสาหรับ
ลูกจางประจาของเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไข
เพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมี
สิทธิ์ไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)

3,106,880
2,654,880
2,654,880
381,120

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจางตามภารกิจและ

จานวน

1,161,720 บาท

1,028,040 บาท

84,000 บาท
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พนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมีสิทธิ์ไดรับในอัตราตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายกาหนด โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครอง
จานวน
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ หรือคาใชจายอยางอื่นที่จาเป็นในการ
จัดฝึกอบรมและสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 140 ลาดับที่ 12
(สานักปลัด)
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวน
จานวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดารงชีพ โดยอาจใหเป็น
สิ่งของหรือจายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือ
ประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือทองถิ่น ตามอานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 70 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด)

452,000 บาท
90,000 บาท
30,000 บาท

20,000 บาท
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โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลเชน คารับรองคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งานและ คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 1804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 1810.4/
ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 71
ลาดับที่ 4
(สานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพอป.พร. เทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ
อป.พร. เทศบาลตาบลพังโคน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ หรือคาใชจายอยางอื่นที่จาเป็นใน
การจัดฝึกอบรมและสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 71 ลาดับที่ 5
(สานักปลัด)

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมใหความรูในการปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมใหความรูในการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เชน คารับรองคาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ คาใชจายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน ฯลฯ (สานักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 71 ลาดับที่ 6
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออะไหลรถยนต์ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หรือวัสดุอื่นๆ
และวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล฿อค ล฿อคเกียร์ ล฿อคคลัตซ์ ล฿อคพวง
มาลัย ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟหนา
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

362,000 บาท
70,000 บาท
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สาธารณูปโภค (สานักปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเป็นคาน้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อใชในการปฏิบัติงานสาหรับ
รถยนต์สวนกลาง รถยนต์กูภัย รถดับเพลิง รถบรรทุกน้า หรือยานพาหนะอื่น
ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค (สานักปลัด)

วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สาเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปูองกันและ
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า
น้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด
เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปูองกันแก฿สพิษ ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด

จานวน

140,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองรายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(สานักปลัด)
วัสดุสนาม
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสนาม ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง อาทิเชนเต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ
เปลสนาม มาหิน หญาสนาม หญาเทียม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ
(สานักปลัด)

วัสดุสารวจ
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสารวจ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุจราจร
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

12,000 บาท
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คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ปูายเตือน แทนแบริเออร์(แบบพลาสติก)
ปูายไฟหยุดตรวจ แผนปูายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ยาง
ชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
(สานักปลัด)
วัสดุอื่น
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย
ที่ตองชาระพรอมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน มิเตอร์น้า -ไฟฟูา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก฿ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก฿ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ
(สานักปลัด)

จานวน

5,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแกพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือ

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,710,640
1,553,640
1,553,640
1,098,720

บาท
บาท
บาท
บาท

~ 126 ~

สั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว
จานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)
เงินประจาตาแหนง
เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแหนง ใหแกพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณ
ตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมี
สิทธิ์ไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดาเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดาเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
(กองการศึกษา)

จานวน

60,000 บาท

จานวน

394,920 บาท

รวม
รวม
จานวน

157,000 บาท
55,000 บาท
15,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก

10,000 บาท
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ที่ตั้งสานักงาน และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบลดวย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางโฆษณาและเผยแพรคาเขาเลมเอกสาร ฯลฯ จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ อาทิ คาใชจายในการ
ดาเนินคดี คาจางโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการลางฟิล์ม อัดขยาย
รูป คาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการรังวัดและโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็น
ในการจางเหมาบริการตางๆ อันเป็นภารกิจตามอานาจหนาที่ของเทศบาล
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับรายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนังสือกระรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองการศึกษา)

30,000 บาท

25,000 บาท
5,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สาหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(กองการศึกษา)
2. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น จานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น และใหหมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยว
มื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
(กองการศึกษา)
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม โดยอาศัยหลักเกณฑ์
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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รายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

คาบารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของ
เทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติเพื่อใหสามารถกลับมา
ใชงานไดในสภาพปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภคและตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนปูาย
ชื่อสานักงาน หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูลี่,
มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร
ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
แฟูม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ์ ผาสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง
น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(กองการศึกษา)

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

65,000 บาท
13,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตัง้ เป็นตน ตามตัวอยางการจาแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเชน หมอ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้า จานรอง ผงซักฟอก สบู
น้ายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา
หมอไฟฟูา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง ถังแก฿ส
เตา ผาหม ผาปูโต฿ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วัสดุกอสราง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ามัน
ทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล฿อค ล฿อคเกียร์

5,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท
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ล฿อคคลัตซ์ กระจกโคงมน ล฿อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมล์ เพลา
ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ
ถังน้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต์
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แก฿สหุงตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก฿าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ
(กองการศึกษา)

จานวน

15,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ
กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม สไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดาที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก

5,000 บาท

15,000 บาท

~ 132 ~

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)
เป็นตน ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วัสดุการศึกษา
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการจาแนกประเภทรายรับรายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเชน หุนเพื่อการศึกษา กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดา)
ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(กองการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร (FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอร์เน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานราชการกองการศึกษาเทศบาลตาบลพังโคน
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ

จานวน

2,000 บาท

รวม
จานวน

12,000 บาท
12,000 บาท
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พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน
-เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแกพนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
พังโคน ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่
แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 600,360 บาท
(กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ใหแกพนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลพังโคน และพนักงาน เทศบาลตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว
จานวน 12เดือน
(กองการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาล
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลพังโคน ผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไป
ตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนดหรือที่แกไข
เพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน เป็น เงิน 308,040 บาท
(กองการศึกษา)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สาหรับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาล ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
พังโคน ผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของกาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,800 บาท
(กองการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

7,811,200
961,200
961,200
600,360

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

308,040 บาท

จานวน

10,800 บาท

รวม
รวม

2,870,000 บาท
863,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
(คาจางเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลพังโคน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลพังโคน

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลพังโคน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลพังโคน เป็นคาจางเหมาทาอาหาร
กลางวัน คาจัดกิจกรรมตามโครงการตางๆ คาฝึกอบรม ประชุมและ
สัมมนา ของหัวหนาศูนย์/ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง นักเรียน กรรมการบริหารศูนย์
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการบริหารศูนย์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 113 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับ

จานวน

84,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

695,000 บาท

รวม
จานวน

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
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คาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นตน ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 113 ลาดับที่ 1
(กองการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟูา
เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลพังโคน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลพังโคน
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
(กองการศึกษา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร (FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอร์เน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
พังโคน
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค

รวม
จานวน

87,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

12,000 บาท
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(กองการศึกษา)
รวม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานพังโคน
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานพังโคน(จาปาสามัคคีวิทยา)
เป็นคาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในสังกัด ตามอัตราที่ไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลว.7 สิงหาคม 2561 เรื่อง
ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 115 ลาดับที่ 6
(กองการศึกษา)

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือโทรสาร
(FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และคา
สื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลพังโคน
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)

3,980,000 บาท
3,980,000 บาท
3,980,000 บาท

12,000
12,000
12,000
12,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแกพนักงานเทศบาล ตามที่กฏหมาย กฏ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล
ตามที่กฏหมาย กฏ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไข
เพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินประจาตาแหนง
เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแหนง ใหแกพนักงานเทศบาลตามที่กฏหมาย กฏ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณ
ตั้งจายไวจานวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมี
สิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,992,330
2,070,480
2,070,480
1,347,360

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

176,400 บาท

จานวน

467,520 บาท

จานวน

12,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางสาหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดย
คานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐอาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง
บุคคลหรือคณะกรรมการดาเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดาเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล
ดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาเชาบาน
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและ

รวม
รวม
จานวน

474,350 บาท
132,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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ลูกจางประจาของเทศบาล ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
การจางเหมาบริการตางเชน คาจางจัดทาปูายโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการตางๆ อาทิ คาใชจายในการ
ดาเนินคดี คาจางโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการลางฟิล์ม อัดขยายรูป
คาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการรังวัดและโอนกรรมสิทธิ
ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจาง
เหมาบริการตางๆ อันเป็นภารกิจตามอานาจหนาที่ของเทศบาล โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับรายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือกระรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กาหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาจางเหมาบริการสารวจจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสารวจจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม

217,350 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สาหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการ ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น และใหหมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้อ
อาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม โดยอาศัยหลักเกณฑ์
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณ
รายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการณรงค์การลดภาวะโลกรอน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทาโครงการจัดกิจกรรมณรงค์การลดภาวะ
โลกรอน เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาปูาย
ประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่นที่
จาเป็นในการจัดงาน คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่น
ที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 145 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการปลูกตนไมในชุมชนเขตเทศบาลตาบลพังโคน
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทาโครงการปลูกตนไมในชุมชน เขตเทศบาล
ตาบลพังโคน เชน คาพันธุ์กลาตนไม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอด
จนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามคาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 146 ลาดับที่ 7
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการฝึกอบรมใหความรูการใชเครื่องพนหมอกควันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จานวน
ในการดาเนินงานปูองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมใหความรูการใชเครื่องพนหมอกควัน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการดาเนินงานปูองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
เชน คาจัดซื้อน้ายาพนหมอกควัน คาน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับใชในการพน
หมอกควัน คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจน
คาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามคาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 143 ลาดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดตอจากยุงพาหะ
จานวน

10,000 บาท

13,350 บาท

25,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดตอจากยุงพาหะ
เชน คาจัดซื้อน้ายาพนหมอกควัน คาน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับใชในการพน
หมอกควัน คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจน
คาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามคาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 143 ลาดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
จานวน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เชน คาจัดซื้อวัคซีน คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นใน
การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 144 ลาดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการอบรมผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร
เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาปูายประชา
สัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็น
ในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 144 ลาดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

35,000 บาท

50,000 บาท
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คาบารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ของเทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติเพื่อใหสามารถกลับ
มาใชงานไดในสภาพเดิม โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

จานวน

10,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพนื้
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนปูาย
ชื่อสานักงาน หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูลี่,มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผาสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม
จานวน

115,000 บาท
20,000 บาท
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สาย
ไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซไฟฟูา
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศ สาหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณ ดาวเทียม
ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา
น้ามันทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา
ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล฿อค ล฿อคเกียร์
ล฿อคคลัตซ์ ล฿อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ
ถังน้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต์
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แก฿สหุงตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก฿าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัด
น้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สาลีและ
ผาพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป

20,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท
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พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,
Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือโทรสาร
(FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และคา
สื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบลงทุน

รวม

20,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท

128,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพนหมอกควัน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จานวน 2 เครื่อง สาหรับใชในการ
กาจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆาเชื้อโรคหรือการปูองกัน กาจัด
แมลง ซึ่งเป็นพาหะนาโรค ภายในเขตเทศบาลตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2563 ของสานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ปริมาณการฉีดพนน้ายาไมนอยวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ายาไมนอยกวา 6 ลิตร
- กาลังเครื่องยนต์ไมนอยกวา 25 แรงมา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 75 ลาดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต

รวม

128,500 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

8,500 บาท

รวม
รวม

319,000 บาท
319,000 บาท

จานวน

99,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู เป็นเงิน 8,500 บาท

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2563
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย
3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟูาดวย
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 75 ลาดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการหมูบาน
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เพื่อดาเนินโครงการ เทศกาลอาหารปลอดภัย ประจาปี 2565 (เทศกาลอาหาร
แซบบานพังโคน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 149 ลาดับที่ 13
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบานการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
จานวน
พระราชดาริดานสาธารณสุข
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการชุมชนหรือกรรมการหมูบาน
เพื่อดาเนินโครงการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริดาน
สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 149 ลาดับที่ 12
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

220,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ใหแกพนักงานงานเทศบาล ตามที่กฏหมาย กฏ ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว
จานวน 12 เดือน

รวม

430,560 บาท

รวม
รวม
จานวน

382,560 บาท
382,560 บาท
382,560 บาท

~ 149 ~

(สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(สานักปลัด)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงานดานชางไฟฟูา
เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงานดานชางไฟฟูา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟูา มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน

รวม
รวม
จานวน

48,000 บาท
48,000 บาท
48,000 บาท

รวม
รวม
รวม

600,000 บาท
600,000 บาท
540,000 บาท

จานวน

540,000 บาท

รวม
จานวน

45,000 บาท
10,000 บาท
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สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา
สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศ สาหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล฿อค
ล฿อคเกียร์ ล฿อคคลัตซ์ ล฿อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น฿อตและสก
รู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่
จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แก฿สหุงตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก฿าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย
ที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย ยศและสังกัด ถุงเทา
รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ
(กองชาง)
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือโทรสาร
(FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

15,000 บาท
15,000 บาท
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ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และคา
สื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาลตามที่
ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองชาง)
งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจางเหมาคนดูแลสวนสาธารณะทั้ง 2 แหง
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนดูแลสวนสาธารณะ ทั้ง 2 แหง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจาณางบประมาณรายจาย
ประจาปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองชาง)
ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา
น้ามันทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ
ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ

รวม
รวม
รวม

3,802,600 บาท
856,000 บาท
756,000 บาท

จานวน

756,000 บาท

รวม
จานวน

40,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สาเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปูองกันและ
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้า น้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด
เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปูองกันแก฿สพิษ ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุสารวจ
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสารวจประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
(กองชาง)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟูา
เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพอื่นๆ ที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตาบลพังโคน
(กองชาง)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาสวนสาธารณะ หรือสวนสุขภาพที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตาบลพังโคน
(กองชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจง
ประกอบดวย
1. เครื่องออกกาลังกายกลางแจงเดินอากาศไรแรงกระแทรก
เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.60 x 1.00 x 1.20 เมตร

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

60,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

2,946,600 บาท
166,600 บาท

จานวน

166,600 บาท
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- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา 1.5
และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 6 ตัว
2. อุปกรณ์บริหารแขนขาแนวราบ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.50 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
3. อุปกรณ์บริหารสะโพกเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.00 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- จานบิดเอว ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
4. อุปกรณ์บริหารหนาทองเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.40 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- แผนรองนอน ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
5. อุปกรณ์บริหารแบบจักรยานเอนปั่น
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา 1.5
และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 มม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
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อันตรายตอผูเลน
- จานจักรยานผลิตจากเหล็กขนาดไมนอยกวา 30 cm
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
6. อุปกรณ์บริหารขอเขาและขาเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 มม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาส
ที่มีอันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
7. อุปกรณ์บริหารสะโพกแบบเหวี่ยงตัวเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.25 x 0.60 x 1.10 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 6 ตัว
8. อุปกรณ์บริหารขอมือและหัวไหลเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.10 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- มือจับ ผลิตจากยางโพลี่ขึ้นรูป เพื่อความกระชับในเลน
9. อุปกรณ์บริหารแบบบาร์โหนเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.60 x 0.60 x 1.30 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 4 ตัว
10. อุปกรณ์บริหารแขน ไหล หนาอก แบบดึงน้าหนัก เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ

~ 155 ~

- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- ใชตุมน้าหนักขนาดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่
มีอันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 4 ตัว
11. อุปกรณ์บริหารยกน้าหนักแบบนอน เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.70 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1 นิ้ว ปิดหัวทอปูองกันน้า
- แผนรองนอน ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
- ใชตุมน้าหนักผลิตจากเหล็กวงกลมอยางหนา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 55 ลาดับที่ 1 (กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน
โครงการถมดินเพื่อขยายพื้นที่สวนสาธารณะหมู 1
เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการถมดินเพื่อขยายพื้นที่สวนสาธารณะ หมู 1
บริเวณสวนสาธารณะ (ขางวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ)
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลพังโคน เลขที่ 31/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 47 ลาดับที่ 3
(กองชาง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจาง

รวม

2,780,000 บาท

จานวน

2,780,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

8,536,840
3,474,840
3,474,840
3,162,840

บาท
บาท
บาท
บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมี
สิทธิ์ไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมีสิทธิไดรับในอัตราตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายกาหนด โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จานวน
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก บุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยไดรับคาตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด ตลอดจนบุคคลอื่นที่ไดรับคาสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ และที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบลดวย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

312,000 บาท

4,862,000 บาท
380,000 บาท
240,000 บาท

140,000 บาท

3,382,000 บาท
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คาจางเหมากาจัดขยะอันตราย
เพื่อจายเป็นคาจางเหมากาจัดขยะอันตราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาจางเหมาบริการตามโครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาล
ตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตามโครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยรวม เทศบาลตาบลพังโคน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตาบลพังโคน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของ
เทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติ เพื่อใหสามารถกลับมา
ใชงานไดในสภาพปกติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

864,000 บาท

จานวน

414,000 บาท
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ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามที่มีระเบียบหรือ
กฎหมายกาหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก
กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสานักงาน หรือหนวยงาน แผนปูาย
จราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ายาลบ
กระดาษไขกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ์ ผาสาลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ามันไข
ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการจาแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเชน หมอ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้า จานรอง ผงซักฟอก สบู

1,100,000 บาท
5,000 บาท

50,000 บาท
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น้ายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา
หมอไฟฟูา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง
ถังแก฿ส เตา ผาหม ผาปูโต฿ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา
น้ามันทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ทอ
ตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล฿อค
ล฿อคเกียร์ ล฿อคคลัตซ์ ล฿อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น฿อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่
จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง

จานวน

430,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

500,000 บาท
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ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แก฿สหุงตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก฿าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัด
น้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สาลีและผาพันแผล
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาตางๆ
เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สาเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปูองกันและ
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้า น้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน
ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปูองกันแก฿สพิษ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุเครื่องแตงกาย
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่

10,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท
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ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา
รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคา

5,000 บาท

วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive)
เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน
Ethernet Card,Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน
เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นตน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ปรับปรุงและกอสรางคันดินบอขยะเทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการปรับปรุงและกอสรางคันดินบอขยะ
เทศบาลตาบลพังโคน โดย กอสรางคันดินกางปลาเพื่อทิ้งเทและปรับเกลี่ย

รวม
รวม

200,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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ขยะ คันดิน 2 เสน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร สูง 1.80 เมตร
กอสรางตามแบบ ทต.พังโคน เลขที่ 40/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 77 ลาดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานบาบัดน้าเสีย
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาใชจายในการจางเหมาบริการ
จานวน
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการขุดลอกรองระบายน้า รางระบายน้าภายใน
เขตเทศบาลตาบลพังโคน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมรองระบายน้า รางระบายน้า ฝาราง
ระบายน้าของเทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติเพื่อใหสามารถ
กลับมาใชงานไดในสภาพปกติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายใน

85,000 บาท
85,000 บาท
60,000 บาท
40,000 บาท

20,000 บาท

~ 163 ~

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามที่มีระเบียบหรือ
กฎหมายกาหนด
(กองชาง)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุกอสราง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ามัน
ทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ
(กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ เชน การจัดงานวันปิยะ
มหาราช งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่รัฐบาล
กาหนดใหมีการจัดงาน งานรวมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ คาใชจายในการรับสง-เสด็จ หรืองานรัฐพิธีอื่นๆ ตามที่รัฐบาล
แจงใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินการจัดกิจกรรม เป็นคาจัดและตกแตง
สถานที่ คาจางเหมาเวทีและเครื่องเสียงสาหรับการจัดงาน คาจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์ คาใชจายสาหรับพิธีสงฆ์ คาดอกไม ธูป เทียน คาจัดหาพาน
พุมเงิน พุมทอง เครื่องทองนอย คาใชจายในพิธี เปิด - ปิดงาน ตลอดจน

25,000 บาท
25,000 บาท

346,600
170,000
165,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจาเป็นสาหรับการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 116 ลาดับที่ 2
(สานักปลัด)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เชน กิจกรรมอันเกี่ยว
เนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีดวยหัวใจ
กิจกรรมรับ - สงเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดาเนินเพื่อ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ หรือกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นการสงเสริมการ
สรางความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ตามที่รัฐบาลกาหนดใหมี
การดาเนินกิจกรรม เป็นคาใชจายในพิธีเปิด คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวของใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 119
ลาดับที่ 9
(สานักปลัด)

จานวน

25,000 บาท

คาใชจายโครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมความรูดานการปูองกันและแกไขปัญหายา
เสพติดในกลุมเด็กนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา เชน คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม หรือ
คาใชจายอยางอื่นที่จาเป็นในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา โดยอาศัยหลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

20,000 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 116 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด)
คาใชจายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่
คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่น
ที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 117 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผูนาชุมชนและผูนาหมูบานเทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและสัมมนาผูนาชุมชนและผูนา
หมูบาน เทศบาลตาบลพังโคน เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 117 ลาดับที่ 4
(สานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหัตถกรรมและงานฝีมือในกลุมผูสูงอายุเทศบาล
ตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหัตถกรรมและ
งานฝีมือในกลุมผูสูงอายุเทศบาลตาบลพังโคน เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายในพิธีเปิด
และพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 118
ลาดับที่ 6
(สานักปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟูา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

5,000 บาท
2,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาที่ทาการชุมชนที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลพังโคน
(กองการศึกษา)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาที่ทาการชุมชนที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลพังโคน
(กองการศึกษา)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์กีฬา
ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจง
จานวน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจง
ประกอบดวย
1. เครื่องออกกาลังกายกลางแจงเดินอากาศไรแรงกระแทรก
เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.60 x 1.00 x 1.20 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 6 ตัว
2. อุปกรณ์บริหารแขนขาแนวราบ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.50 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
3. อุปกรณ์บริหารสะโพก
เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.00 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า

2,500 บาท

166,600 บาท
166,600 บาท
166,600 บาท
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- จานบิดเอว ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
4. อุปกรณ์บริหารหนาทอง
เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.40 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- แผนรองนอน ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
5. อุปกรณ์บริหารแบบจักรยานเอนปั่น
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- จานจักรยานผลิตจากเหล็กขนาดไมนอยกวา 30 cm
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
6. อุปกรณ์บริหารขอเขาและขาเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา ? 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา
1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่
มีอันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
7. อุปกรณ์บริหารสะโพกแบบเหวี่ยงตัวเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.25 x 0.60 x 1.10 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
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- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 6 ตัว
8. อุปกรณ์บริหารขอมือและหัวไหลเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.10 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบ

ไมนอยกวา 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- มือจับ ผลิตจากยางโพลี่ขึ้นรูป เพื่อความกระชับในเลน
9. อุปกรณ์บริหารแบบบาร์โหน เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.60 x 0.60 x 1.30 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 4 ตัว
10. อุปกรณ์บริหารแขน ไหล หนาอก แบบดึงน้าหนัก เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- ใชตุมน้าหนักขนาดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาส
ที่มีอันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 4 ตัว
11. อุปกรณ์บริหารยกน้าหนักแบบนอน เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.70 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอยกวา 1 นิ้ว
ปิดหัวทอปูองกันน้า
- แผนรองนอน ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
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งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
- ใชตุมน้าหนักผลิตจากเหล็กวงกลมอยางหนา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.
2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 70 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนสถานีตารวจภูธรพังโคนโครงการเสริมสรางวินัยจราจรในสถานศึกษา
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตารวจภูธรพังโคน ในการฝึกอบรมใหความรู
เชิงปูองกัน เพื่อสรางวินัยและความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
ใหกับเด็กนักเรียน ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล
ตาบลพังโคน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4427 ลว.7 ส.ค.2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 124 ลาดับที่ 15
(สานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

630,600 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจางเหมาคนดูแลสนามกีฬาสี่แยก
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนดูแลสนามกีฬาสี่แยก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษา)

รวม
รวม

464,000 บาท
404,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายโครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตานยาเสพติด
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตานยาเสพ
ติด เชน คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดการแขงขัน คาใชจายในกิจกรรม
แขงขัน คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาจัดเตรียมและคาตกแตง
สถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาน้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใชจายอื่น
ที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาเดินปั่นวิ่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 117 ลาดับที่ 5
(กองการศึกษา)
โครงการจัดการแขงขันกีฬาเดินปั่นวิ่งเทศบาลตาบลพังโคน
จานวน

50,000 บาท

150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเดินปั่นวิ่งเทศบาลตาบล
พังโคน เชน คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดการแขงขัน คาใชจายในกิจกรรม
แขงขัน คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาจัดเตรียมและคาตกแตง
สถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาน้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใชจายอื่น
ที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาเดินปั่นวิ่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 162 ลาดับที่ 11
(กองการศึกษา)
โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลเทศบาล "ไทพังโคนคัพ"
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันฟุตบอลเทศบาล "ไทพัง
โคนคัพ" เชน คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดการแขงขัน คาใชจายในกิจกรรม
แขงขัน คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาจัดเตรียมและคาตกแตง
สถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาน้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใชจายอื่น
ที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาเดินปั่นวิ่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 158 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สาหรับเยาวชนในเขต
เทศบาล เชน คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน คาใชจายในกิจกรรม
ประกวด คาเงินรางวัล คาจัดเตรียมและคาตกแตงสถานที่ คาจางเหมาเวทีและ
เครื่องเสียง คาปูายประชาสัมพันธ์ คาน้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใชจาย
อื่นที่จาเป็นในการจัดกิจกรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 158 ลาดับที่ 3

50,000 บาท

60,000 บาท
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(กองการศึกษา)
โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลเชน คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาใชจายใน
พิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 158 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุกอสราง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา
น้ามันทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ทอ
ตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูกเปตอง
เสาตาขายกีฬา ตาขายกีฬาลูกปิงปอง ลูกฟุตบอล ตระกรอ แผนโยคะ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
ชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจง

10,000 บาท

60,000 บาท
40,000 บาท

20,000 บาท

รวม
รวม

166,600 บาท
166,600 บาท

จานวน

166,600 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจง ประกอบดวย
1. เครื่องออกกาลังกายกลางแจงเดินอากาศไรแรงกระแทรก
เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.60 x 1.00 x 1.20 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 6 ตัว
2. อุปกรณ์บริหารแขนขาแนวราบ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.50 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
3. อุปกรณ์บริหารสะโพก เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.00 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- จานบิดเอว ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
4. อุปกรณ์บริหารหนาทอง เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.40 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- แผนรองนอน ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
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5. อุปกรณ์บริหารแบบจักรยานเอนปั่น
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- จานจักรยานผลิตจากเหล็กขนาดไมนอยกวา 30 cm
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
6. อุปกรณ์บริหารขอเขาและขาเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาส
ที่มีอันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
7. อุปกรณ์บริหารสะโพกแบบเหวี่ยงตัวเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.25 x 0.60 x 1.10 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 6 ตัว
8. อุปกรณ์บริหารขอมือและหัวไหลเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.40 x 0.40 x 1.10 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- มือจับ ผลิตจากยางโพลี่ขึ้นรูป เพื่อความกระชับในเลน
9. อุปกรณ์บริหารแบบบาร์โหน เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.60 x 0.60 x 1.30 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 3 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
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- เทาเหยียบ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 4 ตัว

10. อุปกรณ์บริหารแขน ไหล หนาอก แบบดึงน้าหนัก เลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.60 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1.5 และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2.0 ม.ม. ปิดหัวทอปูองกันน้า
- ใชตุมน้าหนักขนาดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม
- เบาะนั่ง เบาะพิง ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่
มีอันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 4 ตัว
11. อุปกรณ์บริหารยกน้าหนักแบบนอนเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ
- ขนาด 0.80 x 1.00 x 1.70 เมตร
- โครงสรางเหล็กไมนอยกวา 2 นิ้ว และโครงสรางประกอบไมนอย
กวา 1 นิ้ว ปิดหัวทอปูองกันน้า
- แผนรองนอน ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ไมมีสวนผสมของไฟเบอร์กลาสที่มี
อันตรายตอผูเลน
- ใชสี โพลียูริเทรน PU เป็นสีทับหนาอคิริค สองสวน A และ B ใหความเงา
งามทนทานตอแสงแดด ยึดดวยพุกเหล็กไมนอยกวา 2 ตัว
- ใชตุมน้าหนักผลิตจากเหล็กวงกลมอยางหนา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 79 ลาดับที่ 1
(กองการศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ
เชน คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน คาพลุ ตะไล ดอกไมไฟ คาจัดและ

รวม
รวม
รวม

850,000 บาท
225,000 บาท
190,000 บาท

จานวน

90,000 บาท
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ตกแตงสถานที่ คาจางเหมาจัดการแสดงแสง สี เสียง คาจางเหมารถยนต์ติด
เครื่องเสียงในขบวนแห คาจางเหมาประดับตกแตงรถยนต์ในขบวน
แห คาใชจายในกิจกรรมประกวดหรือแขงขัน เงินรางวัลการประกวด
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาปูายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
คาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 160 ลาดับที่ 8
(กองการศึกษา)
คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
เชน คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน คาดอกไม ธูป เทียน คาจางเหมา
จัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจางเหมารถยนต์ติดเครื่องเสียงในขบวน
แห คาจางเหมาประดับตกแตงรถยนต์ในขบวนแห คาใชจายในกิจกรรม
ประกวดหรือแขงขัน เงินรางวัลการประกวด คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 160 ลาดับที่ 7
(กองการศึกษา)
คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เชน
คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน คาดอกไม ธูป เทียน คาจางเหมาจัดเตรียม
และตกแตงสถานที่ คาจางเหมารถยนต์ติดเครื่องเสียงในขบวนแห คาจางเหมา
ประดับตกแตงรถยนต์ในขบวนแห คาใชจายในกิจกรรมประกวดหรือแขงขัน
เงินรางวัลการประกวด คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ตลอดจนคาใชจายอื่นที่
จาเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 161 ลาดับที่ 9
(กองการศึกษา)

50,000 บาท

50,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟูา
เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลพังโคน หรือ
ศูนย์กีฬาอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของงานกีฬาและนันทนาการ
(กองการศึกษา)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลพังโคน
หรือศูนย์กีฬาอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของงานกีฬาและนันทนาการ
(กองการศึกษา)

รวม
จานวน

35,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
อุดหนุนโครงการเขารวมประกวดโคมบัวบูชาเนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์
จานวน
วิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอพังโคน ในการเขารวมกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต์ขบวนแห และกิจกรรมประกวดโต฿ะ
หมูบูชาพระในนามของอาเภอพังโคน เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชา
ของจังหวัดสกลนคร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ.2559 และตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
4427 ลว 7 ส.ค. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือระเบียบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 163 ลาดับที่ 14
(กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการรวมงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการชุมชน 11 ชุมชน เป็นคาใชจาย

625,000 บาท
625,000 บาท
20,000 บาท

605,000 บาท
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ในการจัดทาและประดับตกแตงขบวนแหบั้งไฟ การจัดขบวนฟูอน ตลอดจน
คาใชจายอื่นที่จาเป็นในการเขารวมการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญ
บั้งไฟ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ.2559 และตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4427 ลว. 7 ส.ค.
2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 164 ลาดับที่ 15
(กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน และ เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี ใหแกผูอานวยการกองชาง หัวหนาฝุายฯ และ
พนักงานเทศบาล ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว
จานวน 12 เดือน
(กองชาง)
เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน ใหแกพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จานวน

จานวน

4,072,740
2,977,740
2,977,740
2,567,340

บาท
บาท
บาท
บาท

67,200 บาท
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เทศบาลตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด
หรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองชาง)
เงินประจาตาแหนง
เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแหนง ใหแกพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมาย
กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนด หรือที่แกไขเพิ่มเติม
โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองชาง)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมี
สิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองชาง)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของเทศบาลผูมีสิทธิไดรับในอัตราตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายกาหนด โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองชาง)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดาเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดาเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85

จานวน

103,200 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

1,095,000 บาท
165,000 บาท
150,000 บาท

~ 180 ~

ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
(กองชาง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือก และไดปฏิบัติ
งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบลดวย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาใชจายตามโครงการจัดทาแผนที่แมบทเทศบาลตาบลพังโคน

5,000 บาท

10,000 บาท

รวม

615,000 บาท

จานวน

500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดทาแผนที่แมบท เทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อใหเทศบาลตาบลพังโคนมีขอมูลรายละเอียดสาหรับการจัดเก็บภาษี รวม
ทั้งคาธรรมเนียม ใบอนุญาตตาง ๆ ไวอยางสมบูรณ์ทาใหเทศบาลตาบลพังโคน
สามารถใชเป็นเครื่องมือในการเรงรัดติดตามจัดเก็บรายได อยางครบถวน
ถูกตอง และเป็นธรรมแกผูมีหนาที่เสียภาษีอยางแทจริง ทาใหการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลตาบลพังโคน มีระบบฐานขอมูลที่แนนอนและสามารถตรวจสอบ
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ทุกหนวยงานภายในทองถิ่นก็สามารถนา
ขอมูลไปใชในการบริหารงานและพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(กองชาง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองชาง)
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับรายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของ
เทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติเพื่อใหสามารถกลับมา
ใชงานไดในสภาพเดิม โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามที่มีระเบียบหรือกฎหมาย
กาหนด
(กองชาง)

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

80,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผนปูายชื่อสานักงาน หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือ
แผนปูายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี
แบบใส น้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ
แบบพิมพ์ ผาสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง อาทิเชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟูา มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ สาหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,

รวม
จานวน

300,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการจาแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเชน หมอ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้า จานรอง ผงซักฟอก สบู
น้ายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หมอ
ไฟฟูา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง ถังแก฿ส เตา
ผาหม ผาปูโต฿ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุกอสราง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา
น้ามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา
ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

10,000 บาท

200,000 บาท

10,000 บาท
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สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล฿อค ล฿อคเกียร์
ล฿อคคลัตซ์ ล฿อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ
ถังน้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต์
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แก฿สหุงตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก฿าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ
กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
(กองชาง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก

20,000 บาท

5,000 บาท

15,000 บาท
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ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล
(Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)
เป็นตน ฯลฯ
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือโทรสาร
(FACSIMILE) คาเทเลกซ์ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)
และคาสื่อสารอื่น ๆ และ คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองชาง)

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

งานก่อสร้าง
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ของเทศบาล อันเป็นการซอมแซมบารุงรักษาตามปกติเพื่อใหสามารถกลับมาใช
งานไดในสภาพเดิม โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536

3,628,000
70,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค และตามที่มีระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองชาง)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา
สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศ สาหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม
ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองชาง)

วัสดุกอสราง
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา
น้ามันทาไม ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์ประปา ทอ
ตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(กองชาง)
งบลงทุน

รวม
จานวน

60,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,558,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์กอสราง
เครื่องเชื่อมโลหะขนาด 250 แอมป
จานวน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท
ตั้งตามราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเครื่องเชื่อมโลหะ แบบ INVERTER แรงดันไฟฟูา AC 220V/50 Hz
2) กระแสไฟฟูาไมนอยกวา 250 แอมแปร์
3) มีระบบปูองกันไฟฟูาเกิน, ไฟฟูาตก เพื่อไมทาใหเครื่องเสียหาย
4) มีระบบ Are Force ชวยควบคุมกระแสเชื่อมใหคงที่และชวยปูองกันลวดติด
ชิ้นงาน
5) มีระบบ HOT START ปรับสมดุลกระแสไฟระหวางเชื่อม สามารถเชื่อมได
อยางตอเนื่อง
6) พรอมอุปกรณ์ครบชุด (สายเชื่อม 1.5 เมตร หนากากเชื่อมพรอมดามจับ
แปรงลวดและถุงมือ)
(กองชาง)
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
เลื่อยโซยนต์ขนาด 3 แรงมา
จานวน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท
ตั้งตามราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เครื่องยนต์เบนซิน
2) กาลังเครื่องจักรตนกาลัง 3.00แรงมา
3) แผนบังคับโซความยาว 25 นิ้ว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 66 ลาดับที่ 20
(กองชาง)

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องตัดเหล็ก
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบแทนไฟ
เบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท
ตั้งตามราคาทองตลาดโดยมีคุณลักษณะดงนี้
1) เสนผานศูนย์กลางใบ ขนาด 14 นิ้ว
2) กาลังมอเตอร์ ไมนอยกวา 2,200 วัตต์
3) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลา (RPM)ไมนอยกวา 3,800 รอบ/นาที

จานวน

68,000 บาท
5,000 บาท

25,000 บาท

8,000 บาท
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4) มีระบบเปลี่ยนใบตัดโดยไมตองใชประแจเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
(กองชาง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
ราคา 30,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจาขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย

-มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง

จานวน

30,000 บาท
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-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีแปูนพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย
(กองชาง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางทอและบอพักคสล.ถนนสุขาภิบาล 1 (ชวงคลองชลประทาน ลาหวยพังโคน) หมูที่ 9 ตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางทอและบอพัก คสล.ถนน
สุขาภิบาล 1 (ชวงคลองชลประทาน - ลาหวยพังโคน) หมูที่ 9 ตาบล
พังโคน งบประมาณ 1,046,000 บาท โดยมีงานตัดและคืนผิว
จราจร คสล. กวาง 1.00 ม. ยาว 214.00 ม. หนา 0.15 ม. ดานซายทาง
วางทอ คสล. และบอพัก คสล. เสนผานศูนย์กลาง 0.60 ม. 2 ขางทาง
ความยาวรวม 428.00 ม. ตามแบบเทศบาลตาบลพังโคนเลขที่ 32/2564
มฐ ท1-01 และ มฐ ทอและบอพัก คสล. 1/2564 และ 2/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 62
ลาดับที่ 15
(กองชาง)
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ดินเทศบาลตาบลพังโคนหมูที่ 8
เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ดิน
เทศบาลตาบลพังโคน หมูที่ 8 งบประมาณ 1,568,000 บาท
โดยกอสรางพื้นที่โดยรอบที่ดินเทศบาลตาบลพังโคน หมูที่ 8 ความยาว
215.00 เมตร กอสรางตามแบบ กองชาง เลขที่ 39/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
พังโคน แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 62
ลาดับที่ 13
(กองชาง)
โครงการกอสรางรางระบายน้าคสล.ถนนนาเหมืองหนองหญาปลอง –
ถนนเหมะธุลิน1 หมูที่ 8 ตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้า คสล.ถนนนาเหมือง
หนองหญาปลอง - ถนนเหมะธุลิน 1 หมูที่ 8 ตาบลพังโคน
งบประมาณ 846,000 บาท ชนิด ข-30 ขนาดกวาง 0.30 ม. สูง 0.50 ม.
หนา 0.10 ม. ฝาปิด คสล. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม 2 ขางทาง

รวม

3,490,000 บาท

จานวน

1,046,000 บาท

จานวน

1,568,000 บาท

จานวน

846,000 บาท
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280.00 ม. ตามแบบเทศบาลตาบลพังโคนเลขที่ 26/2564 และแบบ

มาตรฐานรางระบายน้า คสล. ยานชุมชน รน-301/56 กรมทางหลวงชนบท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 60 ลาดับที่ 9
(กองชาง)
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
เพื่อจายเป็นคาใชจายชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544 และหนังสือสานักงาน
งบประมาณ ที่ นร 0407/ ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1837 ลงวันที่ 11
กันยายน 2560
(กองชาง)

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการแกไขปัญหาผักตบชวา
โครงการแกไขปัญหาผักตบชวา
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทาโครงการแกไขปัญหาผักตบชวา เชน
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์
คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน
คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการ
จัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 157 ลาดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในตลาดสดของเทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการคาขายในตลาดภายในเขต
เทศบาลตาบลพังโคน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการคาขายในตลาดภายในเขตเทศบาลตาบลพังโคน เชน
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาปูายประชาสัมพันธ์
คาใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จาเป็นในการ
จัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลพังโคน
แกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 141 ลาดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง

รวม
รวม
รวม

529,000 บาท
529,000 บาท
114,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
จานวน

50,000 บาท
50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย
ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน
โถสวม อางลางมือ น้ามันทาไม สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้าและอุปกรณ์
ประปา ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
คาไฟฟูา
จานวน
เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาตลาดสดของเทศบาลตาบลพังโคน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาตลาดสดของเทศบาลตาบลพังโคน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางสาหรับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ของเทศบาลผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกาหนดหรือที่แกไขเพิ่มเติม โดยคานวณ
ตั้งจายไว จานวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับในอัตราตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายกาหนด โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม
รวม
จานวน

365,000 บาท
360,000 บาท

5,000 บาท

238,000
120,000
120,000
108,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม
รวม

118,000 บาท
45,000 บาท
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จานวน
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แกเทศบาล ดาน
การควบคุมการฆาสัตว์ และจาหนายเนื้อสัตว์ คาตอบแทนพนักงานตรวจโรค
สัตว์ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ไดรับคาสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตางๆอันเป็นภารกิจ
ของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาธรรมเนียมรายปีการขอใบอนุญาตโรงฆาสัตว์และคาใชจายอื่น ๆ
จานวน
ที่จาเป็น ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมรายปี ในการขอใบอนุญาตโรงฆาสัตว์ตลอดจน
คาใชจายอื่นที่จาเป็นในการจางเหมาบริการตางๆอันเป็นภารกิจของเทศบาล
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด
(กองสาธารณสุขฯ)

45,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟูา
เพื่อจายเป็นคาไฟฟูาประจาโรงฆาสัตว์เทศบาลตาบลพังโคน
(กองสาธารณสุขฯ)
คาน้าประปาคาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาประจาโรงฆาสัตว์เทศบาลตาบลพังโคน
(กองสาธารณสุขฯ)

รวม
จานวน

72,000 บาท
36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงาน

ค่าชาระหนี้เงินกู้
ค่าชาระดอกเบีย้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/
พนักงาน
เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา
เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
แผนงาน
อุตสาหกรรม
การเกษตร
และการโยธา

แผนงาน
การ
พาณิชย์

รวม

3,103,349
585,558
370,000
15,000
7,382,400
1,567,200
36,000
211,243

3,103,349
585,558
370,000
15,000
7,382,400
1,567,200
36,000
211,243

1,310,970

1,310,970

144,000
50,000

144,000
50,000

150,000

150,000

30,000

30,000

20,000
10,000

20,000
10,000
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เงินเดือน
(ฝ่าย
การเมือง)

งบ
บุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจา)

งบ
ดาเนิน
งาน

ค่าตอบ
แทน

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก
ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม

725,760

725,760

180,000

180,000

180,000

180,000

207,360

207,360

1,555,200

1,555,200

6,958,280

381,120

1,699,080

219,060
374,400
790,320

1,028,040

60,000
702,960

36,000

84,000

10,800

1,347,360

382,560

2,567,340

13,335,740

67,200

67,200

353,460

176,400
467,520

3,162,840

103,200
216,000

108,000

714,000
6,475,680

12,000

312,000

24,000

12,000

490,800

1,691,040

1,691,040
42,000

42,000
230,000
20,000

70,000

15,000

30,000

240,000

150,000

45,000

780,000
20,000
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ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้บริหารท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการทาความ
สะอาดอาคารสานักงาน
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลพัง
โคน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธกี าร
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาล
สัญจร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

35,000

10,000

436,000

10,000
72,000

140,000

5,000

48,000

556,000

60,000

160,000

200,000

60,000

30,000

20,000

10,000

220,000

50,000

50,000

168,000

168,000

126,000

126,000

50,000

50,000

20,000

20,000

30,000

5,000

10,000

50,000

95,000

5,000
58,000

5,000
5,000

20,000

15,000

98,000
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ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โคงการจัดกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต
โครงการจัดกิจกรรมประกวด
เรียงความการป้องกันการ
ทุจริตในวงราชการ
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และการทัศนศึกษาดู
งาน เทศบาลตาบลพังโคน
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการป้องกันและลด

100,000

100,000

135,000

5,000

20,000

20,000

180,000

5,000

5,000

10,000

10,000

50,000

50,000

10,000

10,000

125,000

60,000

5,000

10,000

434,000

90,000

724,000

30,000

30,000

20,000

20,000

5,000

5,000
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อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล
โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ภัยทางถนน)
โครงการฝึกอบมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อม
แผนการอพยพหนีไฟ เทศบาล
ตาบลพังโคน
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพ อป.พร. เทศบาล
ตาบลพังโคน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการทาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลพังโคน
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลพังโคน
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
การจ้างเหมาบริการต่าง เช่น
ค่าจ้างจัดทาป้ายโฆษณาและ

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

5,000

5,000

5,000

5,000

84,000

84,000

84,000

84,000

695,000

695,000

10,000

10,000
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เผยแพร่ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการสารวจ
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
โครงการณรงค์การลดภาวะ
โลกร้อน
โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน
เขตเทศบาลตาบลพังโคน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
การดาเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อจากยุงพาหะ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน

4,000

4,000

10,000

10,000

10,000

10,000

13,350

13,350

25,000

25,000

35,000

35,000
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วรขัตติยราชนารี
โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ค่าจ้างเหมากาจัดขยะอันตราย
ค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการศึกษาทบทวนผล
การศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยรวม เทศบาลตาบลพัง
โคน
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตาบลพังโคน
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดถนนในเขตเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการ
โครงการจ้างเหมาคนดูแล
สวนสาธารณะ ทั้ง 2 แห่ง
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน

50,000

50,000
20,000

20,000

2,000,000

2,000,000

540,000

540,000

84,000

84,000

864,000

864,000

40,000

40,000

756,000

756,000

25,000

25,000

20,000

20,000
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
ผู้นาชุมชนและผู้นาหมูบ่ ้าน
เทศบาลตาบลพังโคน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพหัตถกรรมและงานฝีมือ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตาบล
พังโคน
โครงการจ้างเหมาคนดูแล
สนามกีฬาสี่แยก
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติและบุญ
บั้งไฟ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เดินปั่นวิ่งเทศบาลตาบลพังโคน
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
เทศบาล "ไทพังโคนคัพ"
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล

20,000

20,000

30,000

30,000

20,000

20,000

84,000

84,000

50,000

50,000

90,000

90,000

50,000

50,000

50,000

50,000

150,000

150,000

50,000

50,000

60,000

60,000

10,000

10,000
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ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทา
แผนที่แม่บท เทศบาลตาบลพัง
โคน
โครงการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยในตลาดสดของ
เทศบาลตาบลพังโคน
ค่าธรรมเนียมรายปีการขอ
ใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการค้าขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาลตาบล
พังโคน
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุอื่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องดับเพลิง

500,000

500,000
50,000

292,000
20,000
20,000
40,000
45,000
170,000
5,000
60,000
90,000
5,000
5,000

13,000

10,000
70,000
140,000
10,000

1,925,000
5,000
5,000
15,000
5,000
15,000
2,000

5,000
50,000
60,000

20,000
5,000
5,000
5,000
20,000
10,000
20,000

5,000
10,000
50,000
465,000
80,000
510,000
40,000
5,000

25,000

40,000

20,000
50,000
10,000
230,000
10,000
20,000
5,000
15,000

50,000

84,000

84,000

1,000

1,000

30,000

30,000

50,000

350,000
85,000
2,005,000
845,000
215,000
875,000
55,000
80,000
145,000
7,000
10,000
75,000
60,000

~ 189 ~

งบ
ลงทุน

วัสดุสนาม
วัสดุสารวจ
วัสดุจราจร
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
วัสดุกีฬา
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่า
ค่าบริการไปรษณีย์
สาธารณูป
ค่าบริการสื่อสารและ
โภค
โทรคมนาคม
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางานสาหรับผู้บริหาร
โต๊ะกลม
โต๊ะทางานสาหรับผูบ้ ริหาร
โต๊ะสแตนเลสขาพับแบบสวิง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่า
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

10,000
5,000
12,000
30,000

350,000
23,000
30,000
30,000

5,000
5,000

60,000
15,000

46,000

10,000

36,000

10,000

10,000
15,000
12,000

10,000

40,000

10,000
50,000

10,000

15,000

2,500
2,500

20,000
30,000
5,000

396,000
41,000

15,000

20,000
853,500
141,500
30,000
30,000
132,000

10,000

10,000

8,990
175,000
31,600
30,000

8,990
175,000
31,600
30,000

8,500

8,500

17,000

120,000

120,000

7,500

7,500
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หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน
ครุภัณฑ์กีฬา
ชุดเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาด 250
แอมป์
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรงม้า
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องตัดเหล็ก
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงต่อเติมทาง
เชื่อมอาคารสานักงานเทศบาล
ค่าที่ดิน
ตาบลพังโคน
และ
หมู่ที่ 9
สิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
โครงการถมดินเพื่อขยายพื้นที่
สวนสาธารณะ หมู่ 1
ค่าปรับปรุงที่ดินและ

22,000

22,000

120,000

120,000

166,600

103,000

166,600

166,600

499,800

5,000

5,000

25,000

25,000

8,000

8,000

30,000

30,000

103,000

2,780,000

2,780,000

~ 191 ~

งบเงิน
อุดหนุน

เงิน
อุดหนุน

สิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงและก่อสร้างคันดินบ่อ
ขยะเทศบาลตาบลพังโคน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างท่อและบ่อพัก
คสล.ถนนสุขาภิบาล 1 (ช่วง
คลองชลประทาน - ลาห้วยพัง
โคน) หมู่ที่ 9 ตาบลพังโคน
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบที่ดินเทศบาล
ตาบลพังโคน หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ถนนนาเหมืองหนองหญ้า
ปล้อง - ถนนเหมะธุลิน 1 หมู่ที่
8 ตาบลพังโคน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
K)
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อุดหนนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพังโคน

200,000

25,000

200,000

1,046,000

1,046,000

1,568,000

1,568,000

846,000

846,000

30,000

30,000

25,000

3,980,000

3,980,000
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการเทศกาลอาหาร
ปลอดภัย
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน การดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนสถานีตารวจภูธรพัง
โคน โครงการเสริมสร้างวินัย
จราจรในสถานศึกษา
อุดหนุนโครงการเข้าร่วม
ประกวดโคมบัวบูชา เนื่องใน
งานเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชา
จังหวัดสกลนคร
อุดหนุนโครงการร่วมงาน
ประเพณีบุญมหาชาติและบุญ
บั้งไฟ
รวม

99,000

99,000

220,000

220,000

10,000

14,985,720 14,881,970

3,806,200

9,533,840

2,992,330

430,560

13,024,440

346,600

10,000

20,000

20,000

605,000

605,000

1,480,600

7,700,740

50,000

767,000

70,000,000
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ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเทศบาลตาบลพังโคน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการเทศบาลตาบลพังโคน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 17,210,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 10,710,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจานา

จานวน

9,500,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,950,000 บาท

จานวน

3,250,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยรับจานาลดลง
จากปีที่ผ่านมา
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา
ประมาณการลดลงโดยคาดว่าจะได้รับกาไรจากการจาหน่าย
ทรัพย์หลุด ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ประมาณการประมาณการลดลง โดยคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารลดลงจากปีที่ผ่านมา
รายได้อื่น เป็นเงิน 6,500,000 บาท
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
ประมาณการลดลง โดยคาดว่าจะได้รับเงินทานุบารุง
ท้องถิ่น ลดลง
จากปีที่ผ่านมา
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
ประมาณการลดลง โดยคาดว่าจะได้รับทุนดาเนินการของสถาน
ธนานุบาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา
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บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
ประมาณการลดลง โดยคาดว่าจะได้รับบาเหน็จรางวัล ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

จานวน

1,300,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการเทศบาลตาบลพังโคน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลพังโคน
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,383,400 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 2,803,800 บาท
งบกลาง
ค่าชาระดอกเบี้ย

รวม 2,803,800 บาท
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้นอกสัญญาในการกู้
เงินกองทุน จานวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411)
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

จานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน
อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411)
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ในอัตราเท่ากับ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึงได้รับจากธนาคารของรัฐ ของยอดเงินยืม
สะสม
คงค้างจานวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1269

รวม 203,800 บาท
จานวน 203,800 บาท
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ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411)

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,760,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินประจาตาแหน่ง

รวม 1,760,000 บาท
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ
จานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 1046
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาของพนักงานสถานธนานุบาล และเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจาเพิ่มสาหรับการปรับฐานค่าจ้างใหม่ ของพนักงาน
สถานธนา
นุบาล จานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 1,253,700 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

รวม 740,000 บาท
จานวน

48,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จานวน 100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิและ
ครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาเดือน ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น, ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล, ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และ
พนักงานสถานธนานุบาลที่ทาหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์รับจานา และงาน
อื่น ๆที่เกี่ยวกับกิจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสั่ง
การ ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0801.5/
ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
เงินสมทบเงินสะสม

จานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้พนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ้าง
ประจา จานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าอาหาร

จานวน 130,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด

จานวน

17,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงทรัพย์หลุดให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและ
เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์หลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 272,700 บาท
รวม 167,700 บาท
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ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน

60,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถาน
ธนานุบาล 00331)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของสถานธนานุบาล
จานวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการทาสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชีใหม่โดยใช้คณะบุคคลในตาแหน่งค้าประกัน
จานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
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ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

จานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน 12,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนา
นุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าสอบบัญชี

จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือสานักสอบบัญชี หรือเป็นผู้สอบบัญชีที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ซึ่งใบ
อนุญาตยังไม่สิ้นผล ในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330 งาน
กิจการสถานธนานุบาล 00331)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรองของสถาน
ธนานุบาล, ค่าจัดทากิจกรรมโครงการวันที่ระลึกวัน
ก่อตั้งสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุ
บาล 00331)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้าย ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของพนักงาน
สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน

รวม 40,000 บาท
จานวน 40,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถาน
ธนานุบาล 00331)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

รวม 60,000 บาท
จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ และ
ครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาลและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศของสถานธนานุบาลฯ ที่ชารุด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคาร
สถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างอื่นของสถานธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าวัสดุ

รวม 157,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่าง ๆ และเครื่องใช้สานักงาน ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์
และวารสารต่าง ๆ วัสดุในการเก็บรักษาทรัพย์รับ
จานา เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ปากกา และ
อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานกิจการสถาน ธนานุบาล 00331)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

7,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถาน
ธนานุบาล 00331)
วัสดุงานบ้านงานครัว
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาดับกลิ่น นาดื่มและอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330 งานกิจการ
สถานธนานุบาล 00331)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในกิจการสถานธนานุ
บาล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานกิจการสถาน ธนานุบาล 00331)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย
โฆษณา และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานกิจการสถาน ธนานุบาล 00331)
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ ตั๋วรับ
จานา ใบเสร็จรับเงินไถ่ถอน (กระดาษต่อเนื่อง) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม 84,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
00330 งานกิจการสถาน ธนานุบาล 00331)

จานวน

6,000 บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถาน ธนานุบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติ
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุ
บาล 00331)
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 6,565,900 บาท
รายจ่ายอื่น

รวม 6,565,900 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ

จานวน

65,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการตามที่
สานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1285 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330
งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30

จานวน 1,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทานุบารุงท้องถิ่นร้อยละ 30 % ของ
กาไรสุทธิปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เทศบาลตาบล
พังโคน ตั้งจ่ายจากเงินกาไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุ
บาล 00331)
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50

จานวน 3,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดาเนินการร้อย
ละ 50 % ของกาไรสุทธิปีงบประมาณ 2563 ให้แก่
สถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินกาไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

จานวน 1,300,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรางวัลประจาปีร้อยละ 20 %
ของกาไรสุทธิปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินกาไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331)

