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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล ินดาด
อา ภอ วย ถลง จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,560,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,345,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,094,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

1,824,500 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือน จานวน 12 ดือน ใ กนายก
ทศมนตรี ละรองนายก
ทศมนตรี
- ป
็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งินคาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนายก/รองนายก
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง จานวน 12 ดือน ใ กนายก
ทศมนตรี ละรองนายก
ทศมนตรี
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งินคาตอบ ทน
ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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งินคาตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก

จานวน

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษ จานวน 12 ดือน ใ กนายก
ทศมนตรี ละรองนายก
ทศมนตรี
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งิน คาตอบ ทน
ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินคาตอบ ทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
จานวน
บริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน จานวน 12 ดือน ใ ก ลขานุการ
นายก ทศมนตรี ละที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี
- ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งินคาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินคาตอบ ทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
จานวน
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน จานวน 12 ดือนใ ก ประธาน ภา
ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล
- ป
นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งินคาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

50,000 บาท

50,000 บาท

1,374,500 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

2,270,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 6 อัตรา รวม 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือน ตา นงปลัด
ทศบาล (นักบริ ารงานทองถิ่นระดับกลาง) จานวน 12 ดือน
- ปนไปตามระ บียกระทรวงการคลัง วาดวยการ บิกจาย งินคา
ตอบ ทนนอก นือจาก งิน ดือนของขาราชการ ละลกจางประจา
ของ วนราชการ พ.ศ. 2547
งินประจาตา นง
จานวน

186,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง พนักงาน ทศบาลดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล (นักบริ ารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง ) จานวน 12 ดือน
(2) รองปลัด ทศบาล (นักบริ ารงานทองถิ่น ระดับ
ตน) จานวน 12 ดือน
(3) ัว นา านักปลัด ทศบาล (นักบริ ารงานทั่วไป ระดับ
ตน) จานวน 12 ดือน
(4) ัว นาฝายอานวยการ (นักบริ ารงานทั่วไป ระดับ
ตน) จานวน 12
ดือน
- ปน
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัง
นครราช ีมา รื่อง ลัก กณฑ์ ละ งื่อนไขที่ กี่ยวของ อัตรา งิน
ดือน ละวิธีการจาย งิน ดือน ละประโยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 7) ลว. 27 มษายน 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน กผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์
กองค์กรปกครอง วนทองถิ่น ตามอานาจ นาที่ของ ทศบาล

รวม

3,140,000 บาท

รวม

685,000 บาท

จานวน

500,000 บาท
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คา บี้ยประชุม

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บี้ยประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ
ตางๆ รือ ภา ทศบาล ตงตั้งตามระ บียบ ละกฎ มายกา นด
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่
นอก วลาราชการปกติ รือ วัน ยุด
ราชการ
- ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งินตอบ
ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
จานวน

140,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบานของพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราชการ วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน
ทศบาล ลกจางประจา ตาม ิทธิที่ควรจะได
รับ
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ กไข พิ่ม ติมจน
ถึงฉบับปัจจุบัน
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,650,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับ
จาง ชน จาง มาทาความ ะอาด จาง มา รงงานของบุคคล
ภายนอก คาจาง มา บน้า คาจาง บก าม ัมภาระ คา
จาง กาจัดปลวก ฯลฯ
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คาธรรม นียม

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ชน คาธรรม นียมศาล คาใชจายใน
การดา นินคดี คา บียประกัน คาธรรม นียมตางๆ
รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
จานวน

40,000 บาท

(1) คาใชจาย พื่อ ปนคารับรอง
จานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ปนคารับรองบุคคล รือคณะบุคคลตางๆ ที่มาตรวจ
รือมา ยี่ยม ยือน ทศบาลในโอกา ตางๆ รือคา ลี้ยงรับรองใน
การประชุม ภา ทศบาล รือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ที่
ปนไปตามระ บียบกฎ มายกา นด
(2) คาใชจายในงานรัฐพิธี
จานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี ละงาน
พิธี รืองานวัน าคัญ ของชาติที่รัฐบาลกา นด ชน วันจักรี วัน
ปิยม าราช วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ โดยจาย ปนคา
ม ร พ วั ดุอุปกรณ์ รือครุภัณฑ์ในการประชา ัมพันธ์ ชิญ
ชวน รืออานวยความ ะดวกใ กับประชาชน พื่อมารวมงานรัฐ
พิธี ละพระราชพิธีตางๆคาอา าร ครื่องดื่มรับรอง ขกผมี
กียรติ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จา
ปน
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการจัดการ ลือกตั้งผบริ าร ละ มาชิก ภาทองถิ่น

จานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดการ ลือกตั้งผบริ าร ละ มาชิก
ภา ทศบาลตาบล ินดาด กรณี มดวาระการดารงตา นง ชน
คาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ คาจาง มาบริการตางๆ คาตอบ
ทน
ตามระ บียบ ละกฎ มาย ที่ กี่ยว
ของ
- ปน
ไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
คาใชจายในการจัดงานวันทองถิ่นไทย
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย ได ก คาจัด
ทาปาย คาอา าร ละ ครื่องดื่ม า รับผที่ ขารวมกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย ละคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของตามความจา ปน ละ
มาะ ม- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน
การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 8 ลาดับที่ 12 นา 96
คาใชจายในการจัดงานวัน ทศบาล
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน ทศบาล ได ก คาจัดทา
ปาย คาอา าร ละ ครื่องดื่ม า รับผที่ ขารวมกิจกรรมวัน
ทศบาล ละคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของตามความจา ปน ละ
มาะ
ม
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 8 ลาดับที่ 11 นา 96
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คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ของผบริ าร มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาลลกจางประจา ละพนักงาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คาที่พัก ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดินทางไปราชการของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 กไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน

คาใชจายในการอบรม ละทัศนศึกษา พื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผบริ าร มาชิก ภา ทศบาลพนักงาน ทศบาล ลกจาง
ประจา ละพนักงานจาง อ ม. ชน คาวิทยากร คา อก าร คา
วั ดุอุปกรณ์ คาที่พัก คาอา าร ลี้ยงรับรองตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ ที่ กี่ยวของ
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 8 ลาดับที่ 7 นา 95
คาใชจาย นับ นุนการ ลือกตั้งทั่วไป
- พื่อจาย ปนคา นับ นุนประชา ัมพันธ์ การ ลือกตั้งในระบบ
ประชาธิปไตยใน ขต ทศบาลทุกระดับ ชน นับ นุนประชา
ัมพันธ์การ ลือกตั้ง มาชิก ภาผ ทนราษฎร มาชิกวุฒิ ภา การ
ลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ

คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ชน คาลง
ทะ บียนในการฝึกอบรม ัมมนา ฯลฯ
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คาพวงมาลัย คาชอดอกไม กระ ชาดอกไม ละพวงมาลา

จานวน

10,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

420,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระ ชาดอกไม ละ
พวงมาลา รือพวง รีดตามความจา ปน

โครงการการ ง ริมการดา นินงาน ละบริ ารจัดการระบบการ
พทย์ฉุก ฉินขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ปนคาใชจายในโครงการการ ง ริมการดา นินงาน ละ
บริ ารจัดการระบบการ พทย์ฉุก ฉินขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว2826
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- ตาม
ประกาศคณะกรรมการการ พทย์ฉุก ฉินฯ ลงวันที่ 16
ตุลาคม 2560 ละ กไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คาบารุงรักษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ ิ่งกอ
ราง ละทรัพย์ ินอื่นๆ พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ านักงาน ชน ครื่อง
ขียน มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ
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วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุไฟฟา ละวิทยุ รือ
อุปกรณ์ไฟฟา ชน ฟิว ์ ข็มขัดรัด ายไฟ ายไฟฟา ปลัก
ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ายโทรศัพท์ ฯลฯ

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุงานบานงาน
ครัว ชน ปรง ไมกวาด คราดที่ตักขยะ ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุยานพา นะ ละขน
ง ชน กันชน บาะรถยนต์ ฟิล์มกรอง ง ข็มขัดนิรภัย ม
รง กุญ จปากตาย กุญ จ ลื่อน คีมล็อคล็อค กียร์ ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจายใ ไดมาซึ่งวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิล น้ามันกาด น้ามัน ตา ก ุงตม น้ามัน
จาระบี น้ามัน ครื่อง า รับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
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วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

385,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ
พทย์ ชน ยา วชภัณฑ์ ละอปุกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน า รับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กา นดใ กศนย์EMS
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ลก
ปลี่ยน จางทา ทา อง ชน กระดาษ ขียนโป ตอร์ พกัน ละ
ี ฟิล์ม ฟิล์ม ไลด์ รป ี รือขาวดาที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ผนพับใบปลิว ละ รือวั ดุอื่นๆ ที่ใชในการ
โฆษณา ละ ผย พรขาว ฯลฯ

วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ลก
ปลี่ยน จางทา ทา อง ชน ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ผนกรอง
ง กระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผงอักขระ รือ ปนพิมพ์ มน
บอร์ด มา ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- พื่อจาย ปนคากระ ไฟฟา านักงาน ทศบาล รืออาคาร ถาน
ที่ในความด ลของ านักงาน ทศบาล

คาน้าประปา คาน้าบาดาล
- พื่อจาย ปนคาน้าประปา านักงาน ทศบาล รืออาคาร ถานที่
ในความด ลของ านักงาน ทศบาล
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คาบริการโทรศัพท์

จานวน

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,800 บาท

รวม

30,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์ภายในประ ทศ คาโทรศัพท์ คลื่อน
ที่ ละคาใชจายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใชบริการ ชน คา ชา
ครื่อง คา ชา มาย ลขโทรศัพท์คาบารุงรักษา าย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย์
- พื่อจาย ปนคาโทรภาพ รือโทร าร คา ทล ล็กซ์ คา ื่อ าร
ผานดาว ทียม คาใชจาย กี่ยวกับการใชระบบอิน ตอร์ น็ต ละ ื่อ
ารอื่นๆ ละ ใ มายความรวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริการ
ดังกลาว ละคาใชจายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใชบริการ

คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม
- พื่อจาย ปนคาโทรภาพ รือโทร าร คา ทล ล็กซ์ คา ื่อ าร
ผานดาว ทียม คาใชจาย กี่ยวกับ การใชระบบอิน ตอร์ น็ต ละ ื่อ
ารอื่นๆ ละใ มายความรวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริการดัง
กลาว ละคาใชจายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
จัดซื้อ กาอี้ทางาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ กาอี้ทา
งาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาด
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องพิมพ์Multifunction ล ซอร์ รือ LED
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- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์
รือ LED ีราคา ครื่องละ 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปนอุปกรณ์ที่มีความ ามารถ ปน Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน ครื่อง ดียวกัน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 นาตอนาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
นาตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- ามารถ กน อก าร ขนาด A4 (ขาวดา ละ ี) ได
- มีความละ อียดในการ กน ง ุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอน อก ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อก ารไดทั้ง ี ละขาวดา
- ามารถทา า นาได ง ุดไมนอยกวา 99 า นา
- ามารถยอ ละขยายได25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา จานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดีกวา
จานวนไมนอยกวา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร
าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 150 ผน
- ามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal ละ Custom
( กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 52 นา 19)
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ครื่อง ารองไฟ

จานวน

5,800 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

ครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
–มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
– ามารถ ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
( กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 63 นา 21)

งินอุด นุนองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
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อุด นุนองค์กรปกครอง วนทองถิ่นที่ ปน จาของโครงการศนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวย ลือประชาชน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนโครงการศนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
ลือประชาชนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่นตามอานาจ นาที่
ของ ทศบาล
-ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 8 นา 93ลาดับที่ 3
งินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอ วย ถลง

- พื่ออุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอ วย ถลง พื่อ ปนคาใชจาย
ในโครงการจัดงานประ พณีทองถิ่น อา ภอ วย
ถลง
- ปรา
กฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 8 นา 94 ลาดับที่ 5
อุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอ วย ถลงการจัดงานพระราชพิธี รัฐ จานวน
พิธี ละงานพิธี

25,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอ วย ถลง ปน
คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี รืองานวัน าคัญของ
ชาติที่รัฐบาลกา นดของ วนราชการตางๆ ชนวันจักกรี วันปิยม
าราช วัน ฉลิมพระชนพรรษาฯลฯ
- ปน
ไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง ดวนที่ ุดที่
นม1718/1795 ลงวันที่ 8พฤษภาคม 2558
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์
ที่ 8 นา 93 ลาดับที่ 1
งินอุด นุนกิจการที่ ปน าธารณประโยชน์
อุด นุนกิ่งกาชาดอา ภอ วย ถลง
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน นับ นุนงบประมาณโครงการจัด าราย
ได พื่อกิจกรรม าธารณกุศล ละใ ความชวย ลือประชาชนตาม
ภารกิจของกิ่งกาชาดอา ภอ วย ถลงตามอานาจ นาที่ของ
ทศบาล
- ปร
ากฏ ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 8 นา 94 ลาดับที่ 6

จานวน

15,000 บาท

นา : 15/70
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

1,332,000 บาท

รวม

850,000 บาท

รวม

850,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน

งินประจาตา นง
- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง พนักงาน ทศบาลดัง
นี้
(1) ผอานวยการกองวิชาการ ละ ผนงาน (นักบริ ารงานทั่ว
ไป ระดับตน) จานวน 12 ดือน
(2) ัว นาฝายบริ ารงานทั่วไป (นักบริ ารงานทั่วไป ระดับ
ตน) จานวน 12 ดือน
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลัก กณฑ์ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน
ละวิธีจาย งิน ดือน ละประโยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที7่ ) ลว. 27
มษายน 2559
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

482,000 บาท

รวม

122,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่
นอก วลาราชการปกติ รือ วัน ยุด
ราชการ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งิน
ตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
- พื่อจาย ปนคา ชาบานของพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะไดรับ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล ลกจาง
ประจา ตาม ิทธิที่ควรจะได
รับ
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ กไข พิ่ม ติมจน
ถึงฉบับปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับ
จาง ชน จาง มา รงงานของบุคคลภายนอก คาจาง บก าม
ัมภาระ คาจาง มาบริการตาง ๆ ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครงการจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น
- พื่อจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทางานตางๆ กี่ยวกับจัดทา ผน
พัฒนาทองถิ่นคาใชจาย กี่ยวกับการใช ละการตก ตง ถานที่ คา
ใชจายในพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ ครื่อง ขียน คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่มคาอา าร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จา ปน า รับ
การจัดทา
โครงการ
- ปนไป
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว
1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการ ขง
ขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 8 ลาดับที่ 8 นา 95

วันที่พิมพ์ : 15/3/2564 10:17:06

คาใชจายโครงการ ริม รางความซื่อ ัตย์ ุจริต ละปลกฝังทัศนคติ จานวน
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานทุจริต
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการ ริม รางความซื่อ
ัตย์ ุจริต ละปลกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต ใ กับคณะผบริ าร พนักงาน ทศบาล ลกจางประจา ละ
พนักงานจางใ มีจิต านึก ละคานิยมที่ดีในการตอตานทุจริต ละ
ปองกันผลประโยชน์ทับซอน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใช
จายในพิธี ปิด ละปิดการฝึกอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คาอา าร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จา ปนในการฝึกอบรม า รับการจัดทา
โครงการ
- ป
นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น
พ.ศ.2557 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
- ปรา
กฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 8 ลาดับที่ 9 นา 95
คาใชจายโครงการอบรมใ ความรตาม พ.ร.บ. ขอมลขาว ารของราช จานวน
การ พ.ศ. 2540
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการอบรมใ ความร
ตาม พ.ร.บ. ขอมลขาว ารของราชการ พ.ศ. 2540 ใ ผ ขารวม
อบรมตระ นักถึงความ าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม ละ
ความโปรงใ ในการทางาน ละมีความร กี่ยวกับ ิทธิในการ ขาถึง
ขอมลขาว ารฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายในพิธี ปิด
ละปิดการฝึกอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนคาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คาอา าร คาปายโครงการ คาใช
จายอื่นที่จา ปนในการฝึกอบรม า รับการจัดทา
โครงการ - ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับปัจจุบัน - ปรากฏ
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 8 ลาดับ
ที่ 10 นา 96
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10,000 บาท
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คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ละพนักงาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก ฯลฯ
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดิน
ทาง ไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 กไข พิ่ม ติม
จนถึงปัจจุบัน

คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ชน คาลง
ทะ บียนในการฝึกอบรม ัมมนา ฯลฯ
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ ิ่งกอ
ราง ละทรัพย์ ินอื่นๆ พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุวั ดุ านักงาน
ตางๆ ชน ครื่อง ขียน มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ

วั ดุกอ ราง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อวั ดุกอ รางตางๆ
ชน ล็ก ิน ปน ไม ตะป กระ บื้อง ทอระบาย
น้า คีม ไขควง ฯลฯ
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วั ดุการ กษตร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,034,000 บาท

รวม

960,000 บาท

รวม

960,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

- พื่อจาย ปนวั ดุการ กษตร ชน กรรไกรตัดกิ่ง ารปราบศัตร
พืช มล็ดพันธุ์พืช ตนไม ละอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการ กษตร ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุโฆษณา ละ ผย พร
ตางๆ ชน กระดาษ ขียนโป ตอร์ พกัน ละ ี ฟิล์ม ฟิล์ม
ไลด์ รป ี รือขาวดาที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ผนพับใบ
ปลิว ละ รือวั ดุอื่นๆ ที่ใชในการโฆษณา ละ ผย พรขาว
วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ
คอมพิว ตอร์ ชน ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ผนกรอง
ง กระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผงอักขระ รือ ปนพิมพ์ มน
บอร์ด มา ์ ฯลฯ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน
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งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

รวม

1,005,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง พนักงาน ทศบาลดัง
นี้
(1) ผอานวยการกองคลัง (นักบริ ารงานคลัง ระดับ
ตน) จานวน 12 ดือน
(2) ัว นาฝายบริ ารงานคลัง (นักบริ ารงานคลัง ระดับ
ตน) จานวน 12 ดือน
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลัก กณฑ์ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน
ละวิธีจาย งิน ดือน ละประโยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที7่ ) ลว. 27
มษายน 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนใ กผปฏิบัติราชการอัน ปน
ประโยชน์ กองค์กรปกครอง วนทองถิ่น คาตอบ ทนบุคคล รือ
คณะกรรมการที่ไดรับ ตงตั้งใ ดา นินการ กี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง ละการบริการพั ดุภาครัฐ ตามระ บียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง ละการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ตามอานาจ นาที่ของ ทศบาล
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คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

680,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับ
จาง ชน จาง มา รงงานของบุคคลภายนอก คาจาง บก าม
ัมภาระ คาจาง มาบริการตาง ๆ ฯลฯ
คาธรรม นียม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่
นอก วลาราชการปกติ รือ วัน ยุด
ราชการ
- ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งินตอบ
ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนคา ชาบาน กพนักงาน ทศบาล ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ

พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละ ชน
ศาล ฯลฯ

คาธรรม นียม
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ละพนักงาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก ฯลฯ
- ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ กไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน

คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ชน คาลง
ทะ บียนในการฝึกอบรม ัมมนา ฯลฯ
โครงการปรับปรุง ผนที่ภาษี
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทา/ปรับปรุง ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์ ินภาษีที่ดิน ละ ิ่งปลก ราง พื่อ ามารถนาไปใช
ในการ พิ่มประ ิทธิภาพการจัด ก็บรายไดของ ทศบาลตาบล ิน
ดาด
- ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศา ตร์ที่ 8 ลาดับที่ 4 นา 94
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งกอ
ราง พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ

นา : 24/70

วันที่พิมพ์ : 15/3/2564 10:17:06

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

150,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ านักงานตางๆ
ชน ครื่อง ขียน มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา
อง รือกรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุไฟฟา ละ
วิทยุ รืออุปกรณ์ไฟฟาตางๆ ชน ฟิว ์ ข็มขัดรัดไฟ าย
ไฟฟา ปลักไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ายโทรศัพท์ ฯลฯ

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่งกรรม ิทธิ ในวั ดุงานบานงาน
ครัว ชน ปรง ไมกวาด คราด ที่ตักขยะ ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่งกรรม ิทธิในวั ดุยานพา นะ ละขน
ง ปลี่ยน ภาพไปใน มอน้ารถยนต์ กันชน บาะรถยนต์ฟิล์ม
กรอง ง ข็มขัดนิรภัย ม รง กุญ จปากตาย กุญ จ ลื่อน คีม
ล็อค ล็อค กียร์ ฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

คาบริการไปรษณีย์

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจายใ ไดมาซึ่งวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิล น้ามันกาด น้ามัน ตา ก ุงตม น้ามัน
จาระบี น้ามัน ครื่อง า รับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา
อง รือกรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุโฆษณา ละ
ผย พรตางๆ ชน กระดาษ ขียนโป ตอร์ พกัน ละ
ี ฟิล์ม ฟิล์ม ไลด์ รป ี รือขาวดาที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ผนพับใบปลิว ละ รือวั ดุอื่น ๆ

วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ
คอมพิว ตอร์ ชน ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ผนกรอง
ง กระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผงอักขระ รือ ปนพิมพ์ มน
บอร์ด มา ์ ฯลฯ

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร คา ชาต
ไปรษณีย์ รือคาใชจายอื่นๆที่จา ปนในการปฏิบัติงานคลัง
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งบลงทุน

รวม

69,000 บาท

รวม

69,000 บาท

จัดซื้อ กาอี้ทางาน

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ กาอี้ทางาน จานวน 1 ตัว จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด
จัดซื้อโตะทางาน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

34,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อโตะทางาน จานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คาครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์( ครื่องคอมพิว ตอร์)
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านัก
งาน จอ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 2
ครื่อง ราคา ครื่องละ 17,000 บาท
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 กน
ลัก (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz รือดีกวา จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
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- มีจอ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
( กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 6 นา 3)

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบ Multifunction (ชนิด ล ซอร์ LED)
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบ Multifunction (ชนิด
ล ซอร์ LED)
จานวน 1 ครื่อง - พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ
ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ LED ีราคา ครื่อง
ละ 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปนอุปกรณ์ที่มีความ ามารถ ปน Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน ครื่อง ดียวกัน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 นาตอนาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
นาตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- ามารถ กน อก าร ขนาด A4 (ขาวดา ละ ี) ได
- มีความละ อียดในการ กน ง ุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอน อก ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อก ารไดทั้ง ี ละขาวดา
- ามารถทา า นาได ง ุดไมนอยกวา 99 า นา
- ามารถยอ ละขยายได25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์

จานวน

15,000 บาท
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- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา จานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดีกวา
จานวนไมนอยกวา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร
าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 150 ผน
- ามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal ละ Custom
( กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 52 นา 19)

จัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟา (ขนาด 800 VA) ราคา
ครื่องละ 2,500 บาท จานวน 2 ครื่อง
คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
( กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 62 นา 21)

จานวน

5,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

2,540,000 บาท

รวม

480,000 บาท

รวม

480,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

รวม

2,060,000 บาท

รวม

2,060,000 บาท

จานวน

1,550,000 บาท

คาใชจายโครงการจัดตั้งศนย์ปองกัน ละ กไขปัญ าลดอุบัติภัยทาง จานวน
ถนนในชวง ทศกาล

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจางลกจางประจา
- พื่อจาย ปน งิน ดือน รือคาจางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี จานวน 2 อัตรา รวม 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับ
จาง ชน จาง มา รงงานของบุคคลภายนอก คาจาง บก าม
ัมภาระ คาจาง มาบริการตาง ๆ ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดตั้งศนย์ปองกัน ละ
กไขปัญ าลดอุบัติภัยทางถนนในชวง ทศกาล โดยจาย ปนคา
วั ดุ อุปกรณ์ อก าร คาจาง มาบริการ ครื่องขยาย
ียง อา าร ครื่องดื่ม ถานที่ ละคาตอบ ทนคณะ
กรรมการ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่ กี่ยวของ
- ปนไป
ตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติ

จานวน

150,000 บาท

คาใชจายในโครงการอบรมใ ความรการปองกัน ละ กไขปัญ ายา จานวน
พติด

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอา าภัยพิบัติ ลัก ตรทบทวน โดยจาย ปนคา วั ดุ
อุปกรณ์ อก าร คาจาง มาบริการ ครื่อง ียง อา าร อา าร
วาง ถานที่ ละคาตอบ ทนวิทยากร จาง มารถ
โดย าร ตลอดจนคาใชจายตางๆที่ กี่ยว
ของ
ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน - ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม ครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์ที่ 9 ลาดับที่ 1 นา 1

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการอบรมใ ความรการ
ปองกัน ละ กไขปัญ ายา พติดโดยจาย ปนคา วั ดุ
อุปกรณ์ อก าร คาจาง มาบริการ ครื่อง ียง อา าร อา าร
วาง ถานที่ ละคาตอบ ทนวิทยากร จาง มารถ
โดย าร ตลอดจนคาใชจายตางๆที่ กี่ยวของ
- ปนไป
ตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0816.3
/ว1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
- ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
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คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

200,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งกอ
ราง พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่งกรรม ิทธิในวั ดุยานพา นะ ละขน
ง ชน มอน้ารถยนต์ กันชน บาะรถยนต์ฟิล์มกรอง ง ข็มขัด
นิรภัย ม รง กุญ จปากตาย กุญ จ ลื่อน คีมล็อคล็อค กียร์ ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล บนซิน ก ุงตม จาระบี น้ามัน ครื่อง า รับรถ
ยนต์ ละจักรยานยนต์ ฯลฯ
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วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,341,000 บาท

รวม

530,000 บาท

รวม

530,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งโดย ภาพ มื่อใช ลวยอม ิ้น ปลือง มด
ไป อง ปร ภาพ รือไมคง ภาพ ดิมอีกตอไป รือ ิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร ชน ครื่องดับ พลิง คมี ัวฉีดน้าดับ
พลิง ัวฉีดน้ายาดับ พลิงโฟม อุปกรณ์ของ ครื่อง บน้าดับ
พลิง ละลกบอลดับ พลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน

งินประจาตา นง
- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง พนักงาน ทศบาล จานวน 2
ตา นง
ดังนี้
(1) ผอานวยการกองการศึกษา ศา นา ละวัฒนธรรม (นักบริ าร
งานการศึกษา ระดับตน) จานวน 12 ดือน
(2) ัว นาฝายการศึกษา (นักบริ ารงานการศึกษา ระดับ
ตน) จานวน 12 ดือน
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลัก กณฑ์ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน
ละวิธีจาย งิน ดือน ละประโยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที7่ ) ลว. 27
มษายน 2559
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

806,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

570,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่
นอก วลาราชการปกติ รือ วัน ยุด
ราชการ
- ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งินตอบ ทนการ
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับ
จาง ชน จาง มา รงงานของบุคคลภายนอก คาจาง บก าม
ัมภาระ คาจาง มาบริการตาง ๆ ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ละพนักงาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก ฯลฯ
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ กไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
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คาใชจายในการพัฒนาผด ล ด็ก

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาผด ล ด็กของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก
- ปน
ไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.3/ว3149ลงวัน
ที่5มิถุนายน 2558 รื่อง ซักซอม นวทางการจัดทางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ชน คาลง
ทะ บียนในการฝึกอบรม ัมมนา ฯลฯ
คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งกอ
ราง พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา อง รือกรณี
อื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ านักงาน ชน ครื่อง ขียน
มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่งกรรม ิทธิ ในวั ดุงานบานงาน
ครัว ชน ปรง ไมกวาด คราด ที่ตักขยะ ฯลฯ
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วั ดุกอ ราง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อวั ดุกอ รางตางๆ
ชน ล็ก ิน ปน ไม ตะป กระ บื้อง ทอระบาย
น้า คีม ไขควง ฯลฯ

วั ดุการ กษตร
- พื่อจาย ปนวั ดุการ กษตร ชน กรรไกรตัดกิ่ง ารปราบศัตร
พืช มล็ดพันธุ์พืช ตนไม ละอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการ กษตร ฯลฯ

วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุคอมพิว ตอร์ ครื่อง
พิมพ์ บบ ล ซอร์ ผนกรอง ง กระดาษตอ นื่อง าย
ค บิล ผงอักขระ รือ ปนพิมพ์ มนบอร์ด มา ์ ฯลฯ

วั ดุการศึกษา
- พื่อจาย ปนคาอุปกรณ์การ รียนการ อน ชน ุน บบจาลอง
ภมิประ ทศ ื่อการ รียนการ อนทาดวยพลา ติก การ ลน ริม
พัฒนาการ ด็ก ื่อประกอบการ รียนการ อน ฯลฯ
- ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/801ลง วัน
ที่ 11 มีนาคม 2551
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

61,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟา า รับอาคารศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตาบล ินดาด
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
- พื่อจาย ปนคาบริการน้าประปา า รับอาคารศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ทศบาล ตาบล ินดาด

คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม
- พื่อจาย ปนคาโทรภาพ โทร าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช
จาย กี่ยวของ กับระบบอิน ตอร์ น็ต คาจัดทา ว็บไซต์ ละ ื่อ าร
อื่นๆ ละใ มายความรวมถึง คาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งการ
บริการดังกลาว ละคาใชจายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
กาอี้ านักงาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ กาอี้ทางาน จานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,120,000 บาท

รวม

420,000 บาท

รวม

420,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

695,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

185,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนคร พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน

คาตอบ ทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจางตา นง ผชวยครผด ล
ด็ก จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครงการ ง ริมกิจกรรมวัน ด็ก งชาติ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน ด็ก งชาติ ชน คา
จัดม ร พ อา าร ครื่องดื่ม ครื่อง ียงวั ดุอุปกรณ์ ละคาใช
จายที่จา ปนอื่นๆ โดยตั้งจายจาก งินราย
ได
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 ลาดับที่ 1
นา 54
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คาใชจายโครงการอา ารกลางวันศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก

จานวน

130,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

รวม

510,000 บาท

จานวน

510,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา นับ นุนอา ารกลางวันของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ซึ่ง ทศบาลไดรับการถายโอนตามนโยบายของ
รัฐบาล
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 ลาดับที่ 2 นา 51

โครงการ นับ นุนคาใชจายการบริ าร ถานศึกษาคาจัดการ รียน
การ อน (ราย ัว)
- พื่อจาย ปนคาใชจายคาจัดการ รียนการ อน (ราย ัว) ศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล ิน
ดาด
- ปรา
กฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 2 ลาดับที่ 3 นา 51
ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
- พื่อจาย ปนคาอา าร ริม(นม) า รับโรง รียนใน
ังกัด พฐ.ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล ิน
ดาด
- ปรากฏ
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2
ลาดับที่ 1 นา 51
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,005,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,005,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนโรง รียนบาน ินดาด ตามโครงการพัฒนาการ รียนวิทยา
ศา ตร์ดวยกิจกรรม Science Show

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากีฬา
ฟุตบอล ละโครงการพัฒนาการ รียนวิทยาศา ตร์ดวย
กิจกรรม Science Show า รับโรง รียนบาน ินดาด ชน คา
วิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง า รับผมี กียรติ จา นาที่ที่
กี่ยวของ ละคาใชจายที่จา ปนอื่นๆ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2
นา 52 ลาดับที่ 4
อุด นุนโรง รียนบาน ินดาดตามโครงการอุด นุน นับ นุนอา าร จานวน
กลางวัน
- พื่อจาย ปนคา นับ นุนอา ารกลางวัน า รับโรง รียนใน
ังกัด านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
)
- ปนไปตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์
ที่ 2 นา 51 ลาดับที่ 2
อุด นุนโรง รียน ินดาดวิทยาโครงการ ง ริมการ รียนรตาม ลัก จานวน
ปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการ ง ริมการ
รียนรตาม ลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง า รับโรง รียน ินดาด
วิทยา ชน คาวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง า รับผมี
กียรติ
จา นาที่ที่ กี่ยวของ ละคาใชจายที่จา ปนอื่นๆ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2
นา 52 ลาดับที่ 5

965,000 บาท

20,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

3,062,000 บาท

รวม

430,000 บาท

รวม

430,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,610,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน

งินประจาตา นง
- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง พนักงาน ทศบาล จานวน 2
ตา นง
ดังนี้
(1) ผอานวยการกอง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดลอม (นักบริ ารงาน
าธารณ ุข ละ ิ่ง วดลอม ระดับตน) จานวน 12 ดือน
(2) ัว นาฝาย าธารณ ุข ละ ิ่ง วดลอม (นักบริ ารงาน
าธารณ ุข ละ ิ่ง วดลอม ระดับตน) จานวน 12 ดือน
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลัก กณฑ์ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน
ละวิธีจาย งิน ดือน ละประโยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที7่ ) ลว. 27
มษายน 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน กผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์
กองค์กรปกครอง วนทองถิ่น ตามอานาจ นาที่ของ ทศบาล
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คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่
นอก วลาราชการปกติ รือ วัน ยุด
ราชการ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งินตอบ
ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

คา ชาบาน
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนคา ชาบาน กพนักงาน ทศบาล ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ กไข พิ่ม ติมฉบับปัจจุบัน

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล ลกจาง
ประจาตาม ิทธิที่ควรจะได
รับ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย วั ดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ กไข พิ่ม
ติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,950,000 บาท

จานวน

1,700,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ชน คาลง
ทะ บียนในการฝึกอบรม ัมมนา ฯลฯ
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับ
จาง ชน จาง มา รงงานของบุคคลภายนอก คาจาง บก าม
ัมภาระ คาจาง มาบริการตาง ๆ ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ละพนักงาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก ฯลฯ
- ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ กไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน

คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน

- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งกอ
ราง พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

640,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา อง รือกรณี
อื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ านักงาน ชน ครื่อง ขียน
มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่งกรรม ิทธิ ในวั ดุงานบานงาน
ครัว ชน ปรง ไมกวาด คราด ที่ตักขยะ ฯลฯ

วั ดุกอ ราง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อวั ดุกอ รางตางๆ
ชน ล็ก ิน ปน ไม ตะป กระ บื้อง ทอระบาย
น้า คีม ไขควง ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่งกรรม ิทธิในวั ดุยานพา นะ ละขน
ง ชน มอน้ารถยนต์ กันชน บาะรถยนต์ฟิล์มกรอง ง ข็มขัด
นิรภัย ม รง กุญ จปากตาย กุญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค
กียร์ ฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจายใ ไดมาซึ่งวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิล น้ามันกาด น้ามัน ตา ก ุงตม น้ามัน
จาระบี น้ามัน ครื่อง า รับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ลกซื้อ วชภัณฑ์ ยารักษาโรค ละ
รือน้ายา คมีภัณฑ์ตางๆ ใน การทาความ ะอาด ลางตลาด รือ
กาจัดลกน้า ยุง มลงวัน รือพา นะนาโรค
ตางๆ ชน คลอรีน โซดาไฟ ทรายอะ บท น้ายาพน มอก
ควัน กามะถัน กรดตางๆ- พื่อจาย ปนคาวั ดุ วิทยาศา ตร์ รือ
การ พทย์ฯลฯ

วั ดุการ กษตร
- พื่อจาย ปนวั ดุการ กษตร ชน กรรไกรตัดกิ่ง ารปราบศัตร
พืช มล็ดพันธุ์พืช ตนไม ละอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการ กษตร ฯลฯ
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วันที่พิมพ์ : 15/3/2564 10:17:07

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุโฆษณา ผย พร ละ
ประชา ัมพันธ์ตาง ๆ ชน กระดาษ ขียนโป ตอร์ พกัน ละ
ี ฟิล์ม ฟิล์ม ไลด์ รป ี รือขาวดาที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ผนพับใบปลิว ละ รือวั ดุอื่น ๆ

วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ
คอมพิว ตอร์ ชน ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ผนกรอง
ง กระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผงอักขระ รือ ปนพิมพ์ มน
บอร์ด มา ์ ฯลฯ

วั ดุอื่น
- พื่อจาย ปนคาวั ดุอื่นที่ไม ขาลักษณะรายจายวั ดุประ ภท
ตางๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คาครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ (คอมพิว ตอร์โนตบุก )
คาครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ (คอมพิว ตอร์โนตบุก
)

วันที่พิมพ์ : 15/3/2564 10:17:07

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุกจานวน 1
ครื่อง ราคา 22,000 บาท
โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 กน
ลัก (4 core) จานวน 1 นวย โดยมี คุณลักษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.3 GHz ละมี นวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 กน รือ
2) ในกรณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.8 GHz ละมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ ามารถในการ
ประมวลผล ง
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB รือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel ละมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) ละ Bluetooth
( กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน

นา : 46/70

นา : 47/70

วันที่พิมพ์ : 15/3/2564 10:17:07

ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 12 นา 6)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

นา : 48/70

วันที่พิมพ์ : 15/3/2564 10:17:07

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครงการคัด ยกขยะมลฝอยในครัว รือน

จานวน

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมฯ ชน คา
ตอบ ทนวิทยากร คาอา าร อา ารวาง ฯลฯ ละวั ดุอุปกรณ์ที่
จา ปน
- ปน
ไปตามพระราชบัญญัติความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มิอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
- ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ
.2557 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉยับ
ปัจจุบัน
- ปรา
กฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 10 ลาดับที่ 1 นา 106
คาใชจายในโครงการการปองกัน ละ กไขปัญ า ถาณการณ์ฝุน จานวน
ละอองขนาด ล็ก PM 2.5

30,000 บาท

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการการปองกัน ละ
กไขปัญ า ถาณการณ์ฝุนละอองขนาด ล็ก PM 2.5
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0804.5/ว0924 ลงวีนที่ 12
กุมภาพันธ์ 2563
คาใชจายในโครงการคัด ยกขยะ ปียกในครัว รือน
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมฯ ชน คา
ตอบ ทนวิทยากร คาอา าร อา ารวาง ฯลฯ ละวั ดุอุปกรณ์ที่
จา ปน
-ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์
ที่ 10 ลาดับที่ 2 นา 106

จานวน

30,000 บาท

นา : 49/70
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คาใชจายในโครงการปองกัน ละระงับโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 จานวน
(โควิด - 19)

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการปองกัน ละระงับ
โรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด - 19
)
- ปนไปตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวีนที่ 15
พฤษภาคม 2563
คาใชจายในโครงการรณรงค์ปองกันโรคไข ลือดออก
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดโครงการรณรงค์ปองกันโรคไข
ลือดออกในชุมชน ละโรง รียน พื่อใ ด็ก ละ ยาวชน ละ
ประชาชนทั่วไป ไดรับความปลอดภัยจากโรคติดตอไข ลือด
ออก
- ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการ ขง
ขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 ลาดับที่ 1 นา 58

จานวน

20,000 บาท

นา : 50/70
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คาใชจายในโครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ ุนัขบา
จานวน
ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จาลก ธอ จาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการ ัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษ ุนัขบา
ตามพระ ปณิธาน ศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จาลก ธอ จาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรี วางควัฒน
วรขัตติย
ราชนารี
- ป
นไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด วั
ดิภาพ ัตว์ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปรากฏตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 ลาดับที่ 3
นา 58
โครงการจัดอบรมอา า มัครบริบาลทองถิ่น
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการจัดอบรมอา า มัคร
บริบาลทอง
ถิ่น
- ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาลทองถิ่นของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ
ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 - ปนไปตาม
นัง ือกระทรวงม าไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

จานวน

10,000 บาท

นา : 51/70
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

581,000 บาท

รวม

454,000 บาท

รวม

454,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ทศบาล จานวน 1 อัตรา
งินประจาตา นง

จานวน

30,000 บาท

รวม

127,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง พนักงาน ทศบาล จานวน 2
ตา นง
ดังนี้
(1) ผอานวยการกอง วั ดิการ ังคม (นักบริ ารงาน วั ดิการ
ังคม ระดับตน) จานวน 12 ดือน
(2) ัว นาฝายพัฒนาชุมชน (นักบริ ารงาน วั ดิการ
ังคม ระดับตน) จานวน 12 ดือน
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลัก กณฑ์ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน
ละวิธีจาย งิน ดือน ละประโยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที7่ ) ลว. 27
มษายน 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
- พื่อจาย ปนคา ชาบานของพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย

รวม

75,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับ
จาง ชน จาง มาทาความ ะอาด จาง มา รงงานของบุคคล
ภายนอก คาจาง มา บน้า คาจาง บก าม ัมภาระ คา
จาง กาจัดปลวก ฯลฯ
รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
- พื่อจาย ปนคารับรองบุคคล รือคณะบุคคลตาง ๆที่มาตรวจ
รือมา ยี่ยม ยือน ทศบาลในโอกา ตาง ๆ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ละพนักงาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก ฯลฯ
- ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ กไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ชน
ลงทะ บียนในการฝึกอบรม ัมมนาตางๆ

คา
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ค่าวัสดุ

รวม

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

คาบริการไปรษณีย์

จานวน

5,000 บาท

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

วั ดุ านักงาน
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุ านักงาน ชน ครื่อง
ขียน มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง กรรม ิทธิในวั ดุโฆษณา ผย พร ละ
ประชา ัมพันธ์ตาง ๆ ชน กระดาษ ขียนโป ตอร์ พกัน ละ
ี ฟิล์ม ฟิล์ม ไลด์ รป ี รือขาวดาที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ผนพับใบปลิว ละ รือวั ดุอื่น ๆ
วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา
อง ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ผนกรอง ง กระดาษตอ
นื่อง าย ค บิล ผงอักขระ รือ ปนพิมพ์ มนบอร์ด มา ์ ฯลฯ

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร
คา ชาตไปรษณีย์ รือคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ปนในการ
ปฏิบัติราชการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก
ปลี่ยน จางทา ทา อง รือกรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่ง
กรรม ิทธิ ในวั ดุไฟฟา ละวิทยุ รืออุปกรณ์ไฟฟาตางๆ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

795,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

335,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

330,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการฝึกอบรมการ ปรรปผลิตภัณฑ์ทางการ กษตร
- พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการ ปรรป
ผลิตภัณฑ์ทางการ กษตร ชน คาตอบ ทนวิทยากร คา
อา าร อา ารวาง ฯลฯ ละวั ดุอุปกรณ์ที่จา
ปน
- ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ละ กไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
- ปรา
กฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 3
ลาดับที่ 1 นา 55

โครงการฝึกอบรม ภา ด็ก ละ ยาวชน พื่อ รียนรอนุรักษ์ธรรมชาติ
ละ ิ่ง วดลอมอยางยั่งยืน
พื่อจาย ปนคาอบรม ภา ด็ก ละ ยาวชนตาบล ินดาด พื่อการ
รียนรในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอมอยางยั่งยืน โดย
จาย ปนคาตอบ ทนวิทยากร คาวั ดุอุปกรณ์ คา อก ารประกอบ
การบรรยาย รวมถึงคาใชจายตางๆที่จา ปนใน
โครงการ
- ปรา
กฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 4 ลาดับที่ 1 นา 56
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โครงการ ง ริมอาชีพกลุม ตรี

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาอบรมใ ความรบทบาท ตรีในดานอาชีพ
ตางๆ โดยจาย ปนคาตอบ ทนวิทยากร คาวั ดุอุปกรณ์ คา
อก ารประกอบการบรรยาย รวมถึงคาใชจายตางๆที่จา ปนใน
โครงการ -ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
)ยุทธศา ตร์ที่ 4 ลาดับที่ 2 นา 56

โครงการ รางการ รียนร บานนี้มีรักปลกผักกิน อง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการ รางการ รียนร บานนี้
มีรักปลกผักกิน
อง
- ป
็นไปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553
- ปนไปตาม นัง ือกรม ง ริมการ
ปกครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2562
โครงการ ริม รางอาชีพของผ งอายุ
พื่อจาย ปนคาอบรมใ ความร กผ งอายุในดานอาชีพตางๆ โดย
จาย ปนคาตอบ ทนวิทยากร คาวั ดุอุปกรณ์ คา อก ารประกอบ
การบรรยาย รวมถึงคาใชจายตางๆที่จา ปนใน
โครงการ
- ปรากฏตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 4 ลาดับที่ 3 นา 56

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง ใน
วั ดุ านักงาน ชน ครื่อง ขียน มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

460,900 บาท

รวม

10,900 บาท

กาอี้ทางาน

จานวน

2,900 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ กาอี้ทางาน จานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด
ต ล็กบน ลื่อนกระจก ลางบาน ลื่อนทึบ ง 1 ต

จานวน

8,000 บาท

รวม

450,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อต ล็ก จานวน 1 ต ราคา 8,000
บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ต ล็กบนบาน ลื่อน
กระจก ลางบาน ลื่อนทึบ ง
จานวน 2 บาน จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณปการ
โครงการจัดตั้งศนย์จา นายผลิตภัณฑ์ ินคาทางการ กษตร
- พื่อจาย ปนคาจาง มากอ รางศนย์จา นายผลิตภัณฑ์ ินคา
ทางการ กษตร(ตาม บบ ทศบาลตาบล ินดาดกา นด)
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 3 นา 55 ลาดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

โครงการจัดการ ขงขันกีฬาชุมชนใน ขต ทศบาลตาบล ินดาด รือ จานวน
กีฬาทองถิ่น ัมพันธ์

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ปนคาใชจายในโครงการจัดการ ขงขันกีฬาชุมชนใน
ขต ทศบาลตาบล ินดาด รือกีฬาทองถิ่น ัมพันธ์
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) กไข พิ่ม
ฉบับที่ 2 ยุทธศา ตร์ที่ 7 นา 8 ลาดับที่ 1
โครงการจัดการ ขงขันกีฬาตานยา พติด ทศบาลตาบล ินดาด
จานวน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ขงขันกีฬา ตามประ ภทที่ ทศบาล
กา นด โดยจาย ปนคาวั ดุอุปกรณ์กีฬา วั ดุอุปกรณ์ นาม
กีฬา คาจาง มา ครื่อง ียง คาตอบ ทนผตัด ิน คา
ดอกไม อา าร ครื่องดื่มรับรอง ขกผมี กียรติคาวั ดุอุปกรณ์ที่จา
ปนในการจัดพิธี ปิด ละพิธีปิดการ ขงขันกีฬา ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆที่จา
ปน
- ปรากฏตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 7 ลาดับที่ 6
นา 91

300,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

500,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการงานประ พณี

ทียน ขาพรรษา

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานประ พณี ทียน ขาพรรษา
ชนคาอา าร ครื่องดื่มรับรอง ขกผมี กียรติ คาจาง มา ครื่อง
ียงคาจตุปัจจัยไทยธรรม คาวั ดุอุปกรณ์ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ ที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 7 นา 90ลาดับที่ 3
โครงการงานวันลอยกระทง
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานประ พณีลอยกระทง ชน คา
พลุ ดอกไมไฟ ตะไลไฟพะ นียง คาดอกไม อา าร ครื่องดื่มรับ
ขกผมี กียรติ งิน นับ นุนชุมชน นวยงาน รือผ ง
กระทง โคมลอย โคมไฟ ขบวน รือนางนพมาศ ขารวม
ประกวด คาม ร พ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 7 นา 90 ลาดับที่ 2
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โครงการจัดงานประ พณีวัน งกรานต์ ละพิธีบวง รวงทานทาว ุ
รนารี

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานประ พณี งกรานต์ ละบวง
รวงทานทาว ุรนารี ชน คาม ร พ คาอา าร ครื่องดื่มรับรอง
ขกผมี กียรติ คาจาง มา ครื่อง ียง คาจตุปัจจัยไทยธรรม คา
วั ดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 7 นา 90 ลาดับที่ 1
โครงการประ พณีวันขึ้นปีใ ม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานโครงการประ พณีวันขึ้นปี
ใ ม ละในการจัดงานนมั การ ลวงพอศรี ชนดอกไม คาอา าร
ครื่องดื่มรับรอง ขกผมี กียรติ คาจาง มา ครื่อง ียง คา
จตุปัจจัยไทยธรรมคาวั ดุอุปกรณ์ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 7 นา 91ลาดับที่ 5
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี
จานวน 2 อัตรา รวม 12 ดือน

รวม

3,637,300 บาท

รวม

950,000 บาท

รวม

950,000 บาท

จานวน

900,000 บาท
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งินประจาตา นง

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,385,000 บาท

รวม

85,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง พนักงาน ทศบาลดังนี้
(1) ผอานวยการกองชาง (นักบริ ารงานชาง ระดับตน) ดือน
ละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
(2) ัว นาฝายการโยธา (นักบริ ารงานชาง ระดับตน) ดือน
ละ 1,500 บาท จานวน 12 ดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลัก กณฑ์ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน
ละวิธีการจาย งิน ดือน ละวิธีการจาย งิน ดือน ละประโยชน์
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7 ) ลว. 27 มษายน 2559 (กองชาง)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนคา ชาบาน กพนักงาน ทศบาล ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรพนักงาน ทศบาล ลกจาง
ประจาตาม ิทธิที่ควรจะได
รับ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย วั ดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ กไข พิ่ม
ติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,040,000 บาท

จานวน

850,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ปนคาจาง มา รงงานใ ผรับจางทางานอยาง นึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใช ปนการประกอบดัด ปลงซอม ซมตอ ติม ริม
รางวั ดุ ครุภัณฑ์ ละอยในความรับผิดชอบของผรับจาง ชน คา
จาง มา รงงานทาของ คาจาง มาทาความ ะอาด คาจาง มา
ขุด ลุมบอขยะ คาจาง มาฝังกลบขยะ คา ปล อก าร คา
อก าร ขารป ลม ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ละพนักงาน
จาง ชน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก ฯลฯ
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ชนคาลง
ทะ บียนในการฝึกอบรม ัมมนาตางๆ

คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งกอ
ราง พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ (ยก วน บารุงรักษา รือ
ซอม ซมโครง รางของครุภัณฑ์ขนาดใ ญ)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

260,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง ใน
วั ดุ านักงาน ชน ครื่อง ขียน มุด กระดาษ ซอง ฯลฯ

วั ดุกอ ราง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง รือ
กรณีอื่นใด พื่อใ ไดมาซึ่งกรรม ิทธิในวั ดุกอ รางตางๆ ในการ
ซอม ซม ิ่งกอ ราง
ตางๆ ชน ล็ก ิน ปน ไม ตะป กระ บื้อง ทอระบาย
น้า คีม ไขควง ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา
อง ปลี่ยน ภาพไปใน มอน้ารถยนต์ กันชน บาะรถยนต์ฟิล์ม
กรอง ง ข็มขัดนิรภัย ม รง กุญ จปากตาย กุญ จ ลื่อน คีม
ล็อค ล็อค กียร์ ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน ถาน ุงตม จาระบี น้ามัน ครื่อง า รับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ครื่องตัด ญา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการซื้อ ลก ปลี่ยน จางทา ทา อง ใน
วั ดุคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ผนกรอง
ง กระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผงอักขระ รือ ปนพิมพ์ มน
บอร์ด มา ์

จานวน

40,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,302,300 บาท

รวม

62,300 บาท

จานวน

56,000 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
จัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ บบ ยก วน (ราคารวมคาติดตั้ง)
1.จัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ บบ ยก วน (ราคารวมคาติดตั้ง)
จานวน 2 ครื่องๆ ละ 28,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ บบติด
ผนัง ขนาด 24,000 BTU จานวน 2 ครื่อง โดยคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
-ขนาดที่กา นด ปนขนาดไมต่ากวา 24,000 บีทีย
-ราคาที่กา นด ปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
- ครื่องปรับอากาศที่มีความ ามารถในการทาความ ย็นขนาดไม
กิน 40,000 บีทีย ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม ละฉลากประ ยัดไฟฟา บอร์ 5
-ตอง ปน ครื่องปรับอากาศที่ประกอบ า ร็จรปทั้งชุดทั้ง นวย ง
ความ ย็น ละ นวยระบายความรอนจากโรงงาน ดียวกัน
-มีความ นวง วลาการทางานของคอม พร ซอร์
-การจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ 3) นอก
นือ จากการพิจารณาดานราคา ลว พื่อ ปนการประ ยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) งกวา
- การติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ
(1) บบ ยก วน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ วิตช์ 1 ตัว ทอ
ทอง ดงไปกลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม กิน 15 มตร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตราฐานงบประมาณ 1
านักงบประมาณ ดือน ธันวาคม 2562
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
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ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึก (Inkjet Printer) า รับงาน านักงาน
ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึก (Inkjet Printer) า รับงาน านัก
งาน
- พื่อจายคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบฉีด
มึก (Inkjet Printer) า รับกระดาษ A3
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ใช ทคโนโลยี บบพน มึก (Inkjet )
-มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอย
กวา 1,200 X1,200 dpi
-มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดา า รับกระดาษ A4
ไมนอยกวา 32 นาตอนาที (ppm) รือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm)
-มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ี า รับกระดาษ A4ไมนอย
กวา 20 นาตอนาที (ppm) รือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm)
-มีชอง ชื่อมตอ(Interface) บบ USB 2.0 รือดี
กวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใ กระดาษไมนอยกวา 100 ผน
- ามารถใชไดกับ A3,A4,Letter ,Legal ละ Custom
( กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์
ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 43 นา 16)

จานวน

6,300 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,240,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

โครงการกอ รางถนนผิวจราจร ค. .ล. ชุมชนพลวงโพธิพัฒนา มที่ จานวน
10 บาน ลุมดิน

500,000 บาท

คากอ ราง ิ่ง าธารณปการ
คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (K)
- พื่อจาย ปนคาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K)
- ปนไปตาม นัง ือ ั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่ ุด ที่ กค
0405.2ว/110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่องซอม นวทางการ
ปฏิบัติในการกา นด งื่อนไข ละ ลัก กณฑ์ ัญญา บบปรับราคา
ได (คา K) ไวใน ัญญาจางกอ ราง

- พื่อจาย ปนคาจาง มากอ รางถนนผิวจราจรคอนกรีต ริม
ล็ก บริ วณ าม ยกซอยโนนพลวงถึงที่นา นาย วงค์ พวงใ ม
- ปริมาณงาน กวาง 5 มตรยาว 163 มตร นา 0.15 มตร(ตาม
บบ ทศบาลตาบล ินดาดกา นด)
- ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 6 นา 79 ลาดับที่ 41
โครงการกอ รางถนนผิวจราจรคอนกรีต ริม ล็กชุมชนพลวงโพธิ จานวน
พัฒนา มที่ 10 บาน ลุมดิน
- พื่อจาย ปนคาจาง มากอ รางถนนผิวจราจรคอนกรีต ริม
ล็กบริ วณ าม ยกทาง ขาอาง วย ินลาดถึงบอขยะ
- ปริมาณงาน กวาง 5 มตรยาว 163 มตร นา 0.15 มตร(ตาม
บบ ทศบาลตาบล ินดาดกา นด)
- ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 6 นา 78 ลาดับที่ 39

500,000 บาท
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โครงการกอ รางถนนยกระดับพื้นดินชุมชนศิลาประชารักษ์ มที่ 1 จานวน
บาน ินดาด

200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มากอ รางถนนยกระดับพื้นดินบริ วณบาน
นายทุมิ นามวงศ์ษาถึง บริ วณที่ดินนาย ลี่ยม ครอง มือง พชร
- ปริมาณงานกวาง 6 มตร ยาว 290 มตร (ตาม บบ ทศบาล
ตาบล ินดาดกา นด)
- ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 6 นา 82 ลาดับที่ 49
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

รวม

5,281,500 บาท

รวม

5,281,500 บาท

รวม

5,281,500 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

500 บาท

- พื่อจาย ปนคา บี้ยประกัน ังคมใ กพนักงานจาง
ทศบาล จานวนทั้ง ิ้น 198,000บาท โดยคิดในอัตรารอยละ 5
ของคาจางพนักงานจาง
- ปนไปตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ดวนที่
ุด ที่มท0809.5/ว9ลงวันที2่ 2 มกราคม 2557 ละพระราช
บัญญัติประกัน ังคม พ.ศ.2553 โดยตั้งจายจาก งินรายได

งิน มทบกองทุน งินทด ทน
- โดยตั้งจายตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 080888.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง การตั้งงบประมาณ งิน มทบกอง
ทุน งินทด ทน ละตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 ในการนา ง งินทุน มทบ ขากองทุน งินทด
ทน ปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี
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บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

3,200,000 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

204,800 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ งอายุใน ขต ทศบาล
ตาบล ินดาด พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใ กผอายุโดยการไดรับ
บี้ยยังชีพอยางทั่วถึง ละ ปนธรรม ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอายุของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2500 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
(กอง วั ดิการ ังคม)
บี้ยยังชีพคนพิการ
- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพคนพิการใน ขต ทศบาล
ตาบล ินดาด พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใ กคนพิการโดยการไดรับ
บี้ยยังชีพอยางทั่วถึง ละ ปนธรรม ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ยความพิการใ คน
พิการองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2553 นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2500 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
(กอง วั ดิการ ังคม)
บี้ยยังชีพผปวย อด ์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการ ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ
ปวย อด ์ใน ขต ทศบาล นื่องจากไมมีรายได พียงพอ กการยัง
ชีพ ขาดผอุปการะ ลี้ยงดถกทอดทิ้ง ละไม ามารถประกอบอาชีพ
ลี้ยงตน องได โดยไดรับการอุด นุนงบประมาณจากกรม ง ริม
การปกครองทองถิ่น ตาม นัง ือ กระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด มท 0891.3/ว1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
(กอง วั ดิการ ังคม)
ารองจาย
- พื่อจาย ปน งิน ารองไวใชจายในกิจการตามอานาจ นาที่ของ
ทศบาลในกรณีที่ไม ามารถคาดการไดลวง นา รือ กิด ตุความ
จา ปน รงดวนกรณีฉุก ฉิน รือ ตุการณ์ที่กอใ กิดความ ดือด
รอน กประชาชน ปนการทั่วไป
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รายจายตามขอผกพัน
คาใชจายในการจัดการจราจร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

31,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายในกิจการจราจร ละอื่นๆที่ กี่ยวของโดยตั้ง
จายจากคาปรับจราจร ละ งินรายไดของ ทศบาล มทบ
คาบารุง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย
- พื่อจาย ปน งินคาบารุง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศ
ไทย ตามขอบังคับ ันนิบาตฯ โดยคิดคานวณอัตรารอยละ 1/6
ของรายรับจริงในปีที่ลวงมา ลว (ไมรวม งินก งินจายขาด งิน
ะ ม ละ งินอุด นุนทุกประ ภท)
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยรายจายของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น กี่ยวกับคาบารุง ันนิบาต มาคม พ.ศ
. 2555
งิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่
- พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญของขาราชการ
วนทองถิ่น โดยคานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 จากประมาณ
การรายรับ ทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี 2564 (ยก วน
ประ ภทพันธบัตร งินก งินที่มีผอุทิศใ งินอุด นุน)
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จ
บานาญขาราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2536 ละกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2542 )
งินชวยพิ ศษ
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือคาทาศพกรณีพนักงาน ทศบาล ละ
ลกจางของ ทศบาล ียชีวิตในระ วางรับราชการ
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งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ วนทองถิ่น (กบท.)

จานวน

391,200 บาท

จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญของขาราชการ
วนทองถิ่น โดยคานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 จากประมาณ
การรายรับ ทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี 2564 (ยก วน
ประ ภทพันธบัตร งินก งินที่มีผอุทิศใ งินอุด นุน)
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จ
บานาญขาราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2536 ละกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2542 )
- ปนไปตาม นัง ือ านักงานกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ
วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม2561
งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ชคบ.)
- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม กพนักงาน ทศบาล า รับผ
บานาญ จานวน 12 ดือน
( านักปลัด ทศบาล)

