
 

 

 

เทศบัญญัต ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ของ 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 



ค้าแถลงงบประมาณ
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลต้าบลพชรมืองทอง

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 465,019.77 430,000.00 380,000.00

หมวดค่าธรรมนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

237,402.03 222,300.00 222,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 182,998.06 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้บ็ดตล็ด 15,102.00 93,000.00 93,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 900,521.86 945,300.00 895,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,180,682.75 16,871,850.00 16,871,850.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

17,180,682.75 16,871,850.00 16,871,850.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมวดงินอุดหนุนทั่วไป 16,466,311.00 22,624,250.00 25,322,850.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

16,466,311.00 22,624,250.00 25,322,850.00

รวม 34,547,515.61 40,441,400.00 43,090,000.00
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งบกลาง 10,150,304.35 12,703,177.00 12,803,112.00

งบบุคลากร 9,463,600.00 11,683,140.00 12,093,040.00

งบดา นินงาน 7,120,472.07 10,415,683.00 11,154,848.00

งบลงทุน 1,121,600.00 3,382,400.00 4,376,700.00

งบ งินอุดหนุน 2,483,747.24 2,257,000.00 2,662,300.00

ว า า ะ า 30,339,723.66 40,441,400.00 43,090,000.00

ว 30,339,723.66 40,441,400.00 43,090,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,970,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,531,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,276,788

แผนงานสาธารณสุข 932,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 78,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,968,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 166,000

แผนงานการเกษตร 63,000

ด้านการด้าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 12,803,112

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,090,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,180,920 1,779,960 6,960,880

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,634,640 0 2,634,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,546,280 1,779,960 4,326,240

งบด้านินงาน 3,066,500 721,000 3,787,500

    ค่าตอบแทน 120,000 60,000 180,000

    ค่าใช้สอย 1,850,500 506,000 2,356,500

    ค่าวัสดุ 580,000 130,000 710,000

    ค่าสาธารณูปโภค 516,000 25,000 541,000

งบลงทุน 149,000 28,500 177,500

    ค่าครุภัณฑ์ 149,000 28,500 177,500

งบงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

                              รวม 8,441,420 2,529,460 10,970,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 658,200 0 658,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 658,200 0 658,200

งบด้านินงาน 393,000 480,000 873,000

    ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000

    ค่าใช้สอย 338,000 260,000 598,000

    ค่าวัสดุ 20,000 220,000 240,000

                              รวม 1,051,200 480,000 1,531,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,356,600 1,010,040 0 2,366,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,356,600 1,010,040 0 2,366,640

งบด้านินงาน 291,000 1,770,348 0 2,061,348

    ค่าตอบแทน 30,000 10,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 221,000 960,450 0 1,181,450

    ค่าวัสดุ 40,000 799,898 0 839,898

งบงินอุดหนุน 0 1,768,800 80,000 1,848,800

    เงินอุดหนุน 0 1,768,800 80,000 1,848,800

                              รวม 1,647,600 4,549,188 80,000 6,276,788

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวม

งบบุคลากร 254,280 0 254,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 254,280 0 254,280

งบด้านินงาน 166,000 312,000 478,000

    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 96,000 262,000 358,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

งบงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

                              รวม 420,280 512,000 932,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงคราะห์

รวม

งบด้านินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

งบงินอุดหนุน 8,000 8,000

    เงินอุดหนุน 8,000 8,000

                              รวม 78,000 78,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 5/9



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียว
กับคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานก้าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,613,040 120,000 120,000 1,853,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,613,040 120,000 120,000 1,853,040

งบด้านินงาน 1,007,000 622,000 933,000 2,562,000

    ค่าตอบแทน 304,000 0 0 304,000

    ค่าใช้สอย 668,000 192,000 653,000 1,513,000

    ค่าวัสดุ 35,000 430,000 280,000 745,000

งบลงทุน 287,500 3,745,700 0 4,033,200

    ค่าครุภัณฑ์ 57,500 0 0 57,500

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 230,000 3,745,700 0 3,975,700

งบงินอุดหนุน 0 520,500 0 520,500

    เงินอุดหนุน 0 520,500 0 520,500

                              รวม 2,907,540 5,008,200 1,053,000 8,968,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                              รวม 70,000 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวม

งบด้านินงาน 288,000 592,000 310,000 1,190,000

    ค่าใช้สอย 282,000 592,000 310,000 1,184,000

    ค่าสาธารณูปโภค 6,000 0 0 6,000

งบงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

                              รวม 288,000 592,000 350,000 1,230,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 166,000 166,000

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 166,000 166,000

                              รวม 166,000 166,000

แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร รวม

งบด้านินงาน 63,000 63,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 33,000 33,000

                              รวม 63,000 63,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,803,112 12,803,112

    งบกลาง 12,803,112 12,803,112

                              รวม 12,803,112 12,803,112

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลเพชรเมืองทอง

อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

หน้า : 9/9



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2564

ทศบ ลต บล พชร มื งท ง
ภ  วง   จง วด งท ง

 

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

หมวดภาษีอากร
     ภ ษีท่ีดิน ล ิ่งปลูก ร้ ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

     ภ ษีโรง รื น ล ท่ีดิน 203,721.56 194,431.13 223,603.62 200,000.00 -100.00 % 0.00

     ภ ษีบ รุงท้ งท่ี 73,775.78 78,913.90 79,343.55 74,000.00 -100.00 % 0.00

     ภ ษีป้ ย 50,262.80 57,383.60 70,472.60 56,000.00 42.86 % 80,000.00

     กรก รฆ ตว์ 135,750.00 92,160.00 91,600.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 463,510.14 422,888.63 465,019.77 430,000.00 380,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รปร ก บกิจก รน มน ชื พลิง 0.00 1,800.00 900.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00

     ค ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ย ุร 116.40 814.80 843.90 800.00 0.00 % 800.00

     ค ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน 2,570.00 40.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค ธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย 29,780.00 206,030.00 212,590.00 206,000.00 0.00 % 206,000.00

     ค ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก ร จ้ง ถ นท่ี
จ น ย ร รื ม ร

100.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ 280.00 1,220.00 1,460.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ธรรม นียม ื่น ๆ 4,170.88 3,135.10 3,216.13 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ปรบก รผิด ญญ 0.00 0.00 17,172.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

วนที่พิมพ์ : 31/3/2564  15:09:11 น้  : 1/3



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

     ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รท่ี ปน นตร ยต
ุขภ พ

0.00 200.00 200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด กชน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ใบ นุญ ต ื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 % 1,600.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 38,017.28 214,239.90 237,402.03 222,300.00 222,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด ก บีย 235,132.28 189,948.56 182,998.06 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 235,132.28 189,948.56 182,998.06 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข ย บบ ปลน 34,500.00 93,000.00 13,000.00 93,000.00 0.00 % 93,000.00

     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 500.00 0.00 2,102.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,000.00 93,000.00 15,102.00 93,000.00 93,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษี ล ค ธรรม นียมรถยนต์ 297,372.84 439,604.66 421,415.87 440,000.00 0.00 % 440,000.00

     ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน 7,938,436.08 8,623,350.77 8,905,742.17 8,623,500.00 0.00 % 8,623,500.00

     ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 2,142,502.19 2,477,851.67 2,228,465.04 2,477,850.00 0.00 % 2,477,850.00

     ภ ษีธุรกิจ ฉพ 63,813.62 78,347.30 62,703.08 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภ ษี ุร 1,111,690.07 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษี รรพ มิต 2,679,042.26 4,462,379.09 4,839,993.21 4,462,500.00 0.00 % 4,462,500.00

     ค ภ ค ลวง ร 38,805.46 33,511.06 37,211.90 33,500.00 0.00 % 33,500.00

     ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม 34,634.77 34,516.17 42,674.48 34,500.00 0.00 % 34,500.00

     ค ธรรม นียมจดท บียน ิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยท่ีดิน

625,531.00 591,970.00 642,477.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00

วนที่พิมพ์ : 31/3/2564  15:09:11 น้  : 2/3



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

     ภ ษีจด รร ื่นๆ 582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,932,410.29 16,741,530.72 17,180,682.75 16,871,850.00 16,871,850.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
     งิน ุด นุนท่วไป รบด นินก รต ม น จ น้ ท่ี ล
ภ รกิจถ ยโ น ลื กท

14,852,982.00 15,394,830.00 16,466,311.00 22,624,250.00 11.93 % 25,322,850.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,852,982.00 15,394,830.00 16,466,311.00 22,624,250.00 25,322,850.00

รวมทุกหมวด 30,557,051.99 33,056,437.81 34,547,515.61 40,441,400.00 43,090,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลต้าบลพชรมืองทอง

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,090,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 380,000 บาท
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จ้านวน 200,000 บาท

-ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง คาดว่าจะจัดก็บ 
 ได้

ภาษีป้าย จ้านวน 80,000 บาท

-ภาษีป้าย ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จ้านวน 100,000 บาท

-อากรการฆ่าสัตว์ ประมาณการไว้ท่ากับปที่ 
 ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 222,300 บาท
ค่าธรรมนียมกี่ยวกับการประกอบกิจการนๅ้ามันชืๅอพลิง จ้านวน 1,800 บาท

-ค่าธรรมนียมกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
 นๅ้ามันชืๅอพลิง ประมาณการไว้ท่ากับปที่ 
 ผ่านมา

ค่าธรรมนียมกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ้านวน 800 บาท

-ค่าธรรมนียมกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย 
 สุรา ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมนียมกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ้านวน 100 บาท

-ค่าธรรมนียมกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 
 ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมนียมก็บและขนมูลฝอย จ้านวน 206,000 บาท

-ค่าธรรมนียมก็บและขนมูลฝอย ประมาณ 
 การไว้ท่ากับปที่ผ่านมา
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ค่าธรรมนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ้าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จ้านวน 1,000 บาท

-ค่าธรรมนียมในการออกหนังสือรับรองการ 
 แจ้งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนพาณิชย์ จ้านวน 1,000 บาท

-ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนพาณิชย์ 
 ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมนียมอ่ืน ๆ จ้านวน 1,000 บาท

-ค่าธรรมนียมอ่ืน ๆ ประมาณการไว้ท่ากับป 
 ที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จ้านวน 2,000 บาท

-ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ 
 ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการที่ปຓนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จ้านวน 5,000 บาท

-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการ 
 ที่ปຓนอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้ 
 ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตให้ตัๅงตลาดอกชน จ้านวน 1,000 บาท

-ค่าใบอนุญาตให้ตัๅงตลาดอกชน ประมาณ 
 การไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ้านวน 1,000 บาท

-ค่าใบอนุญาตกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ้านวน 1,600 บาท

-ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ประมาณการไว้ท่ากับป 
 ที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกบีๅย จ้านวน 200,000 บาท

-ดอกบีๅย ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 31/3/2564 15:09:29 หน้า : 2/4



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 93,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จ้านวน 93,000 บาท

-ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ท่ากับป 
 ที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,871,850 บาท

ภาษีและค่าธรรมนียมรถยนต์ จ้านวน 440,000 บาท

-ภาษีและค่าธรรมนียมรถยนต์ ประมาณการ 
 ไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ จ้านวน 8,623,500 บาท

-ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ 
 ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ้านวน 2,477,850 บาท

-ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 
 ประมาณการไว้ท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจฉพาะ จ้านวน 100,000 บาท

-ภาษีธุรกิจฉพาะ ประมาณการไว้ท่ากับปที่ 
 ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จ้านวน 4,462,500 บาท

-ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้ท่ากับปที่ 
 ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จ้านวน 33,500 บาท

-ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้ท่ากับปที่ 
 ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรลียม จ้านวน 34,500 บาท

-ค่าภาคหลวงปิโตรลียม ประมาณการไว้ 
 ท่ากับปที่ผ่านมา
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ค่าธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จ้านวน 700,000 บาท

-ค่าธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้ 
 ท่ากับปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,322,850 บาท

งินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับด้านินการตามอ้านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนลือกท้า

จ้านวน 25,322,850 บาท

-งินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับด้านินการตามอ้านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนลือกท้า
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

1,374,480.00 1,374,480.00 1,374,480.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

เงินคาตอบแทนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720.00 2,508,720.00 2,508,720.00 2,624,640.00 2,634,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 1,246,912.00 1,427,360.00 1,524,260.00 1,757,040.00 5.65 % 1,856,280

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง
อาเภอแ วง า    จัง วัดอางทอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 14,200.00 14,600.00 8,220.00 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 208,306.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000.00 324,000.00 324,000.00 432,000.00 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 36,000.00 36,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,815,218.00 2,011,560.00 2,108,860.00 2,455,260.00 2,546,280

รวมงบบุคลากร 4,323,938.00 4,520,280.00 4,617,580.00 5,079,900.00 5,180,920

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 10,000.00 500 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,760.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 11,835.00 16,600.00 3,400.00 57,100.00 -12.43 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 21,595.00 16,600.00 3,400.00 67,100.00 120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 301,094.00 264,791.60 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 304,374.60 592,900.00 11.32 % 660,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 151,853.00 17,180.00 19,690.00 143,000.00 5.24 % 150,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานกิจกรรมตางๆของ
เทศบาล

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดาเนินการตามนโยบาย
อาเภอ,จัง วัด,กรม งเ ริมการปกครองท้อง
ถิ่น, และรัฐบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 40,178.00 94,096.00 94,410.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริ าร มาชิก
ภาเทศบาล กรณีครบวาระแทนตาแ นงท่ี

วางและกรณีคณะกรรมการการเล ...
0.00 0.00 3,948.00 15,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริ าร มาชิก
ภาเทศบาลกรณีครบวาระ แทนตาแ นงท่ี

วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ั่ง
ใ ้มีการเลือกตั้งฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

คาใช้จายในการอบรมใ ้ความรู้ตาม ลักธร
รมาภิบาล

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระเจ้าอยู ัว

0.00 0.00 68,455.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลท่ี 9
0.00 0.00 22,210.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดทาเว็บไซด านักงานเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
มเด็จพระเจ้าอยู ัว

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันป ลวง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เทศบาล

221,935.00 135,630.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้
บริ าร มาชิก ภา พนักงาน และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ตาม ลักธรรมาภิ
บาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
มเด็จพระเจ้าอยู ัว

0.00 30,469.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้า ิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 
9

0.00 14,498.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 72,006.76 89,837.01 45,555.51 80,000.00 25 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 787,066.76 658,501.61 588,643.11 1,390,900.00 1,850,500

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 74,679.00 58,946.00 197,782.00 75,000.00 33.33 % 100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 2,107.00 850.00 33,000.00 21.21 % 40,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 8,575.00 11,576.00 6,744.00 17,000.00 17.65 % 20,000

วั ดุกอ ร้าง 1,870.00 33,456.50 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 14,070.50 0.00 27,750.00 20,000.00 0 % 20,000

วั ดุเช้ือเพลิงและ ลอลื่น 124,715.00 112,570.00 109,490.00 100,000.00 200 % 300,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 18,700.00 6,180.00 8,450.00 5,000.00 500 % 30,000

วั ดุคอมพิวเตอร 11,015.00 11,989.00 7,220.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 253,624.50 236,824.50 358,286.00 310,000.00 580,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 298,446.13 361,231.29 417,399.12 425,000.00 -5.88 % 400,000

คาบริการโทรศัพท 1,275.44 1,525.82 1,284.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 85,257.60 85,257.60 85,257.60 94,000.00 2.13 % 96,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 384,979.17 448,014.71 503,940.72 539,000.00 516,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,447,265.43 1,359,940.82 1,454,269.83 2,307,000.00 3,066,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน  1  ตัว 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวมเ ล็กชุบโครเมียม   
จานวน  20  ตัว

0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะประชุม 22 ท่ีน่ัง พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 97,350.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ขนาดกลาง ขาเ ล็กชุบโคเมี่ยม
จานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว  จานวน 
4,000 บาท

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 4 ตัว 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเ ล็กชุบโคเมี่ยม จานวน 
100 ตัวๆละ 550 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง
จานวน 2 ชุดๆละ 25,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโต๊ะชุดงานพิธี า รับประธานในพิธี 
จานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซื้อโต๊ะทางานไม้ ขนาด 120 ซม. จานวน 
2 ตัวๆละ 4,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

จัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก 4.5 ฟุต จานวน 1 ตัว 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

จัดซื้อ ลังคารถบรรทุก ( ลังคาผ้าใบ)  
จานวน  1  ลัง

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One า รับ
งาน านักงาน

0.00 0.00 0.00 51,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร า รับประมวลผล 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

จัดซื้อเคร่ือง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จานวน 8 เคร่ืองๆละ
2,500 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,000.00 14,600.00 138,600.00 56,400.00 149,000

รวมงบลงทุน 12,000.00 14,600.00 138,600.00 56,400.00 149,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 7,000.00 169,375.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนการจัดงานรัฐพิธีอาเภอแ วง า 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0

เงินอุด นุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมการ
ชวยเ ลือประชาชนอาเภอแ วง า

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

อุด นุนการจัดงานรัฐพิธีอาเภอแ วง า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุด นุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมการชวย
เ ลือประชาชนอาเภอแ วง า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 47,000.00 169,375.00 45,000.00 45,000.00 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 47,000.00 169,375.00 45,000.00 45,000.00 45,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 5,830,203.43 6,064,195.82 6,255,449.83 7,488,300.00 8,441,420

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 781,740.00 1,000,275.00 1,224,796.00 1,391,940.00 14.71 % 1,596,660

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,300.00 0 % 21,300

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 100,026.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,113.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 934,879.00 1,162,275.00 1,386,796.00 1,575,240.00 1,779,960

รวมงบบุคลากร 934,879.00 1,162,275.00 1,386,796.00 1,575,240.00 1,779,960

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 3,870.00 7,270.00 10,670.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 3,870.00 7,270.00 10,670.00 65,000.00 60,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 1,825.00 91,135.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 159,500.00 456,000.00 -10.96 % 406,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,700.00 34,612.00 48,610.00 80,000.00 -37.5 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 1,295.00 28,110.00 9,300.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 18,820.00 153,857.00 217,410.00 566,000.00 506,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 50,077.00 30,543.25 43,095.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 900.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุคอมพิวเตอร 19,922.00 0.00 25,315.00 55,000.00 9.09 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 69,999.00 30,543.25 69,310.00 135,000.00 130,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 8,488.00 3,909.00 5,257.00 20,000.00 25 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,488.00 3,909.00 5,257.00 20,000.00 25,000

รวมงบด้าเนินงาน 101,177.00 195,579.25 302,647.00 786,000.00 721,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร านักงาน 0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 4 ตัวๆละ 4,000 
บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเคร่ือง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จานวน 1 เคร่ือง
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร านักงาน 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเคร่ือง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จานวน 5 เคร่ืองๆละ
2,500 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 39,500.00 34,000.00 28,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 39,500.00 34,000.00 28,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,036,056.00 1,357,854.25 1,728,943.00 2,395,240.00 2,529,460

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 6,866,259.43 7,422,050.07 7,984,392.83 9,883,540.00 10,970,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 141,440.00 147,390.00 156,940.00 171,720.00 3.77 % 178,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 17,980.00 12,030.00 2,480.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 347,226.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 38,580.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 545,226.00 639,420.00 639,420.00 651,720.00 658,200

รวมงบบุคลากร 545,226.00 639,420.00 639,420.00 651,720.00 658,200

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 18,800.00 25,000.00 40 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 18,800.00 25,000.00 35,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 259,403.04 248,002.27 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 251,218.25 308,000.00 0 % 308,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,200.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 263,603.04 248,002.27 251,218.25 308,000.00 338,000

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 263,603.04 248,002.27 270,018.25 353,000.00 393,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 808,829.04 887,422.27 909,438.25 1,004,720.00 1,051,200

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 15,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 15,200.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ภารกิจตามอานาจ น้าท่ีของ อปพร. 
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 88,620.00 44,270.00 50,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล าคัญ

0.00 0.00 5,700.00 28,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตู
ทางถนนในชวงเทศกาล าคัญ

5,290.00 4,660.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาล าคัญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 13/57



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาเทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจ
ตามอานาจ น้าท่ี
ของ อปพร. เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 2,631.13 10,850.00 28,026.05 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 7,921.13 104,130.00 77,996.05 138,000.00 260,000

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง 5,000.00 0.00 15,600.00 40,000.00 25 % 50,000

วั ดุเช้ือเพลิงและ ลอลื่น 23,670.00 22,400.00 35,830.00 52,000.00 -3.85 % 50,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0.00 0.00 1,400.00 10,000.00 100 % 20,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 20,000.00 90,500.00 2,540.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุอื่น 14,800.00 0.00 28,600.00 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 63,470.00 112,900.00 83,970.00 192,000.00 220,000

รวมงบด้าเนินงาน 71,391.13 232,230.00 161,966.05 330,000.00 480,000

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 14/57



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเคร่ือง ูบน้า  15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 86,391.13 232,230.00 161,966.05 330,000.00 480,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 895,220.17 1,119,652.27 1,071,404.30 1,334,720.00 1,531,200

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 549,900.00 433,560.00 339,540.00 1,214,760.00 -3.14 % 1,176,600

เงินประจาตาแ นง 13,500.00 6,000.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 683,400.00 559,560.00 459,540.00 1,394,760.00 1,356,600

รวมงบบุคลากร 683,400.00 559,560.00 459,540.00 1,394,760.00 1,356,600

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 15/57



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

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 97,767.00 101,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง่บริการ 0.00 0.00 90,000.00 116,000.00 0 % 116,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 1,550.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,704.00 28,100.00 15,776.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 2,565.00 31,500.00 5,200.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 114,036.00 160,700.00 112,526.00 221,000.00 221,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 9,935.00 7,768.00 5,312.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 2,790.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 3,456.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 16/57



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

วั ดุคอมพิวเตอร 3,630.00 3,210.00 6,125.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,565.00 14,434.00 14,227.00 40,000.00 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 127,601.00 175,134.00 126,753.00 291,000.00 291,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ านักงาน จานวน 3 ตัว 0.00 6,450.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอก าร  จานวน  1 ตู้ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอก ารบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร จานวน 1 ตัว 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โพเดียม   จานวน  1 ตัว 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร   จานวน  1 เคร่ือง 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction  จานวน 1 
เคร่ือง

0.00 7,700.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเคร่ือง ารองไฟฟ้า  จานวน  1  เคร่ือง 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ า รับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร  จานวน  1  ชุด

3,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,000.00 29,650.00 0.00 0.00 0

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 17/57



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

รวมงบลงทุน 38,000.00 29,650.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 849,001.00 764,344.00 586,293.00 1,685,760.00 1,647,600

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 693,720.00 733,690.00 788,560.00 873,480.00 3.13 % 900,840

เงินประจาตาแ นง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0.00 17,500.00 0.00 0.00 100 % 109,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 693,720.00 751,190.00 830,560.00 915,480.00 1,010,040

รวมงบบุคลากร 693,720.00 751,190.00 830,560.00 915,480.00 1,010,040

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 3,100.00 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 3,400.00 3,400.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 3,400.00 3,400.00 13,100.00 10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 256,301.00 290,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาครูผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 270,000.00 288,000.00 0 % 288,000

คาจ้างเ มาบริการท่ัวไป 0.00 0.00 12,262.00 20,000.00 0 % 20,000

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 18/57



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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 1,260.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการ อนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ราย ัว)

0.00 0.00 108,800.00 105,400.00 4.84 % 110,500

คาใช้จายโครงการจัดงานวัน าเร็จการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25,100.00 18,440.00 23,600.00 26,900.00 11.52 % 30,000

คาใช้จายในการศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 73,450

คาใช้จายในการศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

0.00 0.00 72,320.00 70,060.00 -100 % 0

โครงการกีฬา าย ัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการกีฬา าย ัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเพชรเมืองทอง

9,964.00 7,860.00 19,715.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาแ ลงเรียนรู้นอก ถานท่ี
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเพชร
เมืองทอง

26,060.00 23,975.00 36,900.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

475,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จาย ถานศึกษา 0.00 367,900.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 19/57



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

โครงการอา ารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 313,600.00 0.00 0 % 0

อา ารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 0.00 343,000.00 -7.14 % 318,500

คาบารุงรักษาและซอมแซม 30,700.00 28,760.00 5,300.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 823,325.00 738,595.00 862,497.00 973,360.00 960,450

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว 26,101.00 5,200.00 3,129.00 20,000.00 0 % 20,000

คาอา ารเ ริม (นม) 755,316.36 757,347.94 654,436.72 795,223.00 -1.93 % 779,898

รวมค่าวัสดุ 781,417.36 762,547.94 657,565.72 815,223.00 799,898

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 760.47 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 760.47 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบด้าเนินงาน 1,605,502.83 1,504,542.94 1,523,462.72 1,801,683.00 1,770,348

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑ านักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 11,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก วน 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 20/57



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

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

ครุภัณฑวิทยาศา ตรการแพทยศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อผ้ามานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

8,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,160.00 0.00 56,000.00 0.00 0

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการกอ ร้างอางล้างมือ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการกอ ร้างร้ัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 39,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 29,000.00 0.00 39,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 56,160.00 0.00 95,500.00 0.00 0

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 21/57



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 1,575,000.00 1,626,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภตาม
โครงการจัด าครู าขาวิชาท่ีโรงเรียนขาด
แคลน

0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินอุด นุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนโครงการ
จ้างครูปฐมวัย

0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 -100 % 0

เงินอุด นุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนตาม
โครงการจ้างครูปฐมวัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

เงินอุด นุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรโครงการ
จ้างบุคคลากรวิชาภาษาอังกฤษ

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรตาม
โครงการจ้างบุคคลากรวิชาภาษาอังกฤษ

0.00 0.00 0.00 96,000.00 0 % 96,000

เงินอุด นุนอา ารกลางวันโรงเรียนพวงทอง
อุปถัมภ

0.00 0.00 362,000.00 400,000.00 1.2 % 404,800

เงินอุด นุนอา ารกลางวันโรงเรียนวัดทอง
เลื่อน

0.00 0.00 432,000.00 480,000.00 19.17 % 572,000

วันที่พิมพ : 31/3/2564  15:09 น้า : 22/57



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

เงินอุด นุนอา ารกลางวันโรงเรียนวัดบ้าน
เพชร

0.00 0.00 452,000.00 500,000.00 5.6 % 528,000

รวมเงินอุดหนุน 1,575,000.00 1,626,000.00 1,510,000.00 1,644,000.00 1,768,800

รวมงบเงินอุดหนุน 1,575,000.00 1,626,000.00 1,510,000.00 1,644,000.00 1,768,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,930,382.83 3,881,732.94 3,959,522.72 4,361,163.00 4,549,188

งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ 50,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนโรงเรียนแ วง าวิทยาคม 0.00 0.00 80,000.00 50,000.00 60 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 60,000.00 80,000.00 50,000.00 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 60,000.00 80,000.00 50,000.00 80,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 50,000.00 60,000.00 80,000.00 50,000.00 80,000

รวมแผนงานการศึกษา 4,829,383.83 4,706,076.94 4,625,815.72 6,096,923.00 6,276,788
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 194,220.00 205,380.00 218,866.00 239,640.00 6.11 % 254,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 194,220.00 205,380.00 218,866.00 239,640.00 254,280

รวมงบบุคลากร 194,220.00 205,380.00 218,866.00 239,640.00 254,280

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 40 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 70,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาคนงานท่ัวไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 166,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 194,220.00 205,380.00 218,866.00 289,640.00 420,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 6,435.00 12,000.00 0 % 12,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

30,000.00 30,000.00 29,290.00 40,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า 56,350.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการ งเ ริมความปลอดภัย
ด้านอา าร เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ า
ถานการณฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM2.5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอา า มัครบริบาลท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน าธารณ ุข 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
ุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศา ตราจารย

ดร. มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 60,350.00 0.00 0 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธานศา ตราจารย 
ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
วางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 91,350.00 102,000.00 96,075.00 172,000.00 262,000

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 40,000.00 40,000.00 77,750.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 40,000.00 40,000.00 77,750.00 50,000.00 50,000

รวมงบด้าเนินงาน 131,350.00 142,000.00 173,825.00 222,000.00 312,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเคร่ืองพน มอกควัน จานวน 4 เครือง 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการท่ีเป็น าธารณประโยชน 0.00 187,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุน า รับการดาเนินโครงการพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เงินอุด นุน า รับการดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 187,800.00 200,000.00 200,000.00 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 187,800.00 200,000.00 200,000.00 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 366,350.00 329,800.00 373,825.00 422,000.00 512,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 560,570.00 535,180.00 592,691.00 711,640.00 932,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ
น้าท่ีของเทศบาล

3,320.60 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการ งเ ริมศูนยชุมชนคุ้มครองเด็กใน
เขตเทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,320.60 0.00 0.00 50,000.00 70,000

ค่าวัสดุ
วั ดุเคร่ืองแตงกาย 40,500.00 46,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 40,500.00 46,800.00 0.00 0.00 0

รวมงบด้าเนินงาน 43,820.60 46,800.00 0.00 50,000.00 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการท่ีเป็น าธารณประโยชน 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนกิจการท่ีเป็น าธารณประโยชน 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 -100 % 0

อุด นุน านักงานเ ลากาชาดจัง วัด
อางทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000

รวมงบเงินอุดหนุน 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 51,820.60 54,800.00 8,000.00 58,000.00 78,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 51,820.60 54,800.00 8,000.00 58,000.00 78,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 536,260.00 733,155.00 908,838.00 1,406,400.00 1.89 % 1,433,040

เงินประจาตาแ นง 35,000.00 35,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,226.00 108,000.00 108,000.00 36,000.00 200 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 14,580.00 12,000.00 12,000.00 4,000.00 200 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 717,066.00 888,155.00 1,070,838.00 1,506,400.00 1,613,040

รวมงบบุคลากร 717,066.00 888,155.00 1,070,838.00 1,506,400.00 1,613,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

3,900.00 25,000.00 154,500.00 406,900.00 -45.93 % 220,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,120.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0.00 21,000.00 381.00 0.00 100 % 50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 3,400.00 3,400.00 6,035.00 14,000.00 0 % 14,000

รวมค่าตอบแทน 10,420.00 49,400.00 160,916.00 440,900.00 304,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 153,690.00 298,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 654,774.00 628,000.00 -3.18 % 608,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการรังวัดท่ีดิน าธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเดินทางไปราชการ 16,460.00 0.00 27,690.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 17,960.00 7,665.59 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 170,150.00 316,560.00 690,129.59 693,000.00 668,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 15,861.00 18,681.00 12,116.00 20,000.00 0 % 20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 99,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วั ดุคอมพิวเตอร 5,174.00 12,120.00 12,500.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 120,935.00 30,801.00 24,616.00 35,000.00 35,000

รวมงบด้าเนินงาน 301,505.00 396,761.00 875,661.59 1,168,900.00 1,007,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อตู้จัดเก็บเอก ารบานเลื่อนกระจกใ   
จานวน 2 ใบ  

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร า รับประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไมน้อยกวา19น้ิว) 
จานวน  2  เคร่ือง ๆละ 22,000  บาท

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร า รับประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอขนาดไมน้อยกวา19น้ิว) 
จานวน  1 เคร่ือง ๆละ  30,000  บาท

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก วน 
ชนิดตั้ง รือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู  จานวน  1   เคร่ืองๆ
ละ  32,000  บาท

0.00 0.00 32,400.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีด มึก (inkjet 

Printer) า รับกระดาษขนาด A 3 จานวน 
1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 7,100  บาท

0.00 0.00 7,100.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเคร่ือง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จานวน  3 เคร่ือง ๆละ  2,500  บาท
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All In One 

า รับงานประมวลผล จานวน 1 เคร่ืองๆละ 
23,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 
บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) ราคา 7,500 บาท
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

จัดซื้อเคร่ือง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จานวน 2 เคร่ืองๆละ
2,500 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000.00 0.00 96,500.00 0.00 57,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใ ้แกเอกชน 
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

คาออกแบบท่ีจายใ ้แกเอกชน นิติบุคคล
รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 230,000

รวมงบลงทุน 10,000.00 0.00 96,500.00 120,000.00 287,500

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,028,571.00 1,284,916.00 2,042,999.59 2,795,300.00 2,907,540

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000

รวมงบบุคลากร 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 430,745.58 412,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 180,000.00 288,000.00 -33.33 % 192,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 497,000.00 790,965.89 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 927,745.58 1,203,465.89 180,000.00 288,000.00 192,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 140,000.00 139,966.00 188,590.00 200,000.00 0 % 200,000

วั ดุกอ ร้าง 79,583.00 5,905.00 2,978.00 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุเช้ือเพลิงและ ลอลื่น 40,810.74 93,101.21 49,756.50 370,000.00 -45.95 % 200,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 260,393.74 245,372.21 241,324.50 600,000.00 430,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,188,139.32 1,448,838.10 421,324.50 888,000.00 622,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

คาจัดซื้อรถยนตบรรทุกเครนไฮรดรอลิคติ
ดตั้งดั้ม พร้อมกระเช้าซอมไฟฟ้า จานวน 1 
คัน

0.00 2,685,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑอื่น

ครุภัณฑโครง ร้างเคร่ืองจักรขนาดใ ญ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 2,685,000.00 0.00 100,000.00 0

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการกอ ร้างโรงจอดรถกระเช้ารถ
บรรทุกขยะ

0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างศาลาประชาคม  มูท่ี 7 
บ้านเพชร

149,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

คากอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก คันคลอง
ชลประทาน มูท่ี10 ถึงบ้านนาง าอาง ชอ
จาป

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มู 10 บ้าน นองแขม

0.00 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มู 12

0.00 0.00 121,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มู 7

0.00 0.00 127,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มู 8

0.00 0.00 67,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 11 

ข้างโรงอา ารโรงเรียนวัดทองเลื่อน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,900

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 11 

จากถนนลาดยางซอยบ้านนายลาพวน ืบ
จากคล้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 236,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 11 

จากถนนลาดยางถึงบ้านนางไฉน  พลิพล
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 12 

จาก ค ล. เดิม บ้านนาง ุมาลี เพ็ง ลิตย
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 218,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 13 

ายบ้านนายแฉล้ม พึ่งเ ือ
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 301,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 7  จาก ค ล.เดิม 

บ้านนายบัว บุญลา ถึง บ้านนางละมาย เข็ม
กลัด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 7 

จาก ค ล.เดิม ถึงบ้านนาง าวพัชรี ภูษาทอง
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 7

จาก ค ล.เดิม ถึงบ้านนางวรรณี  เช้ือขจร
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 8

จากแยกบ้านนายประจวบ  แก้วเมือง  ถึง
บ้าน
นาง ังวาล  ชูชอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 9 

จากถนนค. .ล.เดิม – บ้านนายบรรจง ปาน
ทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 9 

จากถนนค. .ล.เดิม – บ้านนายเวีย บารุงผล
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
เดิม คลองน้าท้ิงเช่ือมตอ มูท่ี 4 ถึง ถนน
แ วง า-ดอนกราง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 411,000

โครงการกอ ร้างถนนดิน มูท่ี 7 ซอยบ้าน
นางมณี บุญปลีก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000
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โครงการกอ ร้างถนนดิน มูท่ี 8 จากบ้าน
นางนงนุช แก้วเมือง 
ถึงเขตบ้านนายจันทร แก้วเมือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการกอ ร้างถนนดินพร้อมลง ินคลุก 
มู 9

0.00 0.00 119,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินพร้อมลง ินคลุก 
มูท่ี 9 

0.00 0.00 19,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างศาลาเอนกประ งค มูท่ี 
10

บริเวณประปา มูบ้านทุงแค
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการกอ ร้าง นามเด็กเลน มูท่ี 11
0.00 0.00 0.00 178,000.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลองและวางทอ ค. .ล
.พร้อมบอพัก มูท่ี 6 บริเวณแท้งคน้า
ประปา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูท่ี 10

จุดดาเนินการ ซอยบ้านนาย ี วรวงษ
0.00 0.00 0.00 86,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูท่ี 12 

จุดดาเนินการ จากถนน ค. .ล.บริเวณบ้าน
นายจาง วิไลวรรณ ถึงประปา มูบ้าน

0.00 0.00 0.00 83,000.00 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูท่ี 12

จุดดาเนินการ จากถนนลาดยางบริเวณบ้าน
นายเจน คุ้ม ิน
ถึงบ้านนายประพิน เดชบารุง

0.00 0.00 0.00 144,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูท่ี 12

จุดดาเนินการ จากถนนลาดยางโรง ีชุมชน
ถึงบ้านนางกชกร วารีรักษ

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูท่ี 7 ตาบล
แ วง า
จุดดาเนินการจากถนน ค. .ล.เดิม ถึงบ้าน
นางวรารัตน โพธ์ิวิจิตร

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูท่ี 7
จุดดาเนินการ จากบ้านนายเ รียญ รอดจรูญ
ถึงบ้านนางประจวบ แก้วประเ ริฐ

0.00 0.00 0.00 201,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มู 10 บ้าน นองแขม

175,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มู 9 บ้านทุงแ ้ว

222,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูท่ี 6 บ้านแ วง า

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดิน มูท่ี 12

จุดดาเนินการ จากบ้านนาง าววรรณา คุ้ม
ิน

ถึงบ้านนายยงยุทธ บุปผา

0.00 0.00 0.00 46,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างบานประตูเปด-ปดน้า มูท่ี 
11

จุดดาเนินการ 1. บริเวณ ลังบ้านนางทวี 
บุญชู 2 จุด
                  2. บริเวณนานาย ม มาย 
นุมทอง 1 จุด

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟโคมกิ่งเดี่ยว
ูง 9.00 เมตร แบบโซลาเซลล

2 เขต
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 996,000

โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
โดยการเ ริมดินไ ลทาง มูท่ี 14

จุดดาเนินการ จากบ้านนาย อด แย้มเทศ
ถึงบ้านนาง าวจาป วงษโปรง

0.00 0.00 0.00 342,000.00 -100 % 0

โครงการขยายถนนโดยการวางทอ ค. .ล. 
มูท่ี 13

จุดดาเนินการ ทางเข้า มูบ้าน (บ้านนายนพ
พร เจริญอิน)

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
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โครงการขยายทอเมนประปา มูท่ี 6 ตาบล
แ วง า
จุดดาเนินการจากบ้านนายจอม ลั่งศรี 
ถึงบ้านนายจารั  น้าทอง

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

โครงการขยายทอเมนประปา มูท่ี 6
จุดดาเนินการ จากประปา มูบ้าน ถึงบ้าน
นางบุญชู แย้มเทศ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการลง ินคลุก มูท่ี 4 เช่ือมตอ มูท่ี 9
จุดดาเนินการ ซอยร้านตรวจ ภาพรถ (ต.ร.อ
.)

0.00 0.00 0.00 49,000.00 -100 % 0

โครงการเ ริมถนนดินและลง ินคลุก มูท่ี 7
 ตาบลแ วง า
จุดดาเนินการ จากถนน ค. .ล.เดิม ถึงบ้าน
นางวรรณี เช้ือขจร

0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ ิ่งกอ ร้าง

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม มูท่ี 10 
(บ้าน นองแขม)
จุดดาเนินการ ศาลาประชาคม มูท่ี 10

0.00 0.00 0.00 175,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม มูท่ี 7 
ตาบลแ วง า
จุดดาเนินการ ศาลาประชาคม มูท่ี 7

0.00 0.00 0.00 230,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุง ้องประชุม ภาเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

โครงการปูผิวยางแอ ฟัลทติกคอนกรีต ทับ
ผิวถนนคอนกรีตเดิม  
มูท่ี 8 ถนน ายคูเมืองวัดประดับ เข้ามา

ถนนเ ้นทางไป ้วยใผ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 203,000

โครงการปูผิวยางแอ ฟัลทติกคอนกรีต ทับ
ผิวทางถนนคอนกรีตเดิม
มูท่ี 9 จาก วนนาย มพร กุฎีรัตน - กลุม

บ้านนาย วง เกตุทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,800

ปรับปรุงผิวจราจร ค. .ล. เดิม มูท่ี 9
จุดดาเนินการจากศาลาทางเข้า มูบ้าน 
ถึง วนนาย มพร กุฎีรัตน

0.00 0.00 0.00 344,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค. .ล. เดิม โดยการ
ลาดยางแอ ฟัลทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
มูท่ี 4 จุดดาเนินการ จากบ้านนายชูชีพ 

จันทรเรือง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค. .ล.เดิม มูท่ี 8
จุดดาเนินการ จากถนนทาง ลวง ถึงบ้าน
นายวิชัย กลิ่นกุ ลาบ

0.00 0.00 0.00 344,000.00 -100 % 0

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 646,500.00 19,500.00 751,500.00 2,994,000.00 3,745,700

รวมงบลงทุน 646,500.00 2,704,500.00 751,500.00 3,094,000.00 3,745,700
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าทาง าธารณะ ( าย
ดับ) 
พร้อมโคมกิ่ง มู 14 จากบ้านนาง มทรง พึ่ง
ทรัพย 
ถึงบ้านนายวิก คงแ ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 288,500

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมกิ่งโคม 
มูท่ี 13

จุดดาเนินการ จากบ้านนางเอมวิกา เช้ือแดง 
ถึงบ้าน
นางประยูร เช้ือนิล

0.00 0.00 0.00 158,100.00 -100 % 0

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ( ายดับ) 
พร้อมกิ่งโคม มูท่ี 10 

จากบ้านนางมาลี มีแก้ว ถึงบ้านนายบุญ ง 
พลอยแ ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมกิ่ง
โคม มูท่ี 12

จากบ้านนายทองคา ภูระ งษ - บ้านนาง
วาท ผองพึ่ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า มูท่ี 12 
จากเ าไฟเดิม 
ถึงทางเข้าบ้านนายจารูญ  รอดจรูญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

เงินอุด นุนกิจการท่ีเป็น าธารณประโยชน 336,378.32 756,572.95 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมติดตั้ง
โคมกิ่ง มู 11

0.00 0.00 339,389.01 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมติดตั้ง
โคมกิ่ง มู 8

0.00 0.00 261,358.23 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 336,378.32 756,572.95 600,747.24 158,100.00 520,500

รวมงบเงินอุดหนุน 336,378.32 756,572.95 600,747.24 158,100.00 520,500

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,171,017.64 5,029,911.05 1,893,571.74 4,260,100.00 5,008,200

งานสวนสาธารณะ
งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุการเกษตร 17,104.00 25,500.00 61,515.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 17,104.00 55,500.00 61,515.00 0.00 0

รวมงบด้าเนินงาน 17,104.00 55,500.00 61,515.00 0.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 17,104.00 55,500.00 61,515.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 23,226.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,580.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 25,806.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000

รวมงบบุคลากร 25,806.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 53,927.50 414,326.89 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 462,317.13 508,000.00 9.84 % 558,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดาเนินโครงการ งเ ริมการ
คัดแยกขยะ เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 19,750.00 20,000.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอยางย่ังยืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการธนาคารขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการธนาคารขยะ  เทศบาลตาบลเพชร
เมืองทอง

4,950.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 10,850.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 58,877.50 434,076.89 498,167.13 613,000.00 653,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว 199,800.00 200,000.00 79,050.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 47,250.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุเช้ือเพลิงและ ลอลื่น 0.00 94,350.00 97,730.00 100,000.00 50 % 150,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 5,000.00 19,960.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 199,800.00 299,350.00 243,990.00 220,000.00 280,000

รวมงบด้าเนินงาน 258,677.50 733,426.89 742,157.13 833,000.00 933,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย  จานวน  
1  คัน

1,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 1,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,279,483.50 853,426.89 862,157.13 953,000.00 1,053,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,496,176.14 7,223,753.94 4,860,243.46 8,008,400.00 8,968,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดเวทีประชาคม มูบ้าน 5,830.00 6,000.00 15,371.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดเวทีประชาคม มูบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพเ ริม ประจาป 
2560

11,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการพัฒนา
และฝึกอาชีพของชุมชน

0.00 0.00 12,090.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 17,180.00 6,000.00 27,461.00 50,000.00 70,000

รวมงบด้าเนินงาน 17,180.00 6,000.00 27,461.00 50,000.00 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 27,180.00 6,000.00 27,461.00 50,000.00 70,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 27,180.00 6,000.00 27,461.00 50,000.00 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 165,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 180,000.00 192,000.00 0 % 192,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายดาเนินการจัดภูมิทัศน ร้าง วน
ยอมและ วน าธารณะ เทศบาลตาบล

เพชรเมืองทอง
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 35,500.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 165,000.00 215,500.00 232,000.00 282,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 165,000.00 221,900.00 232,000.00 288,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0.00 165,000.00 221,900.00 232,000.00 288,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 167,534.00 131,371.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 180,000.00 192,000.00 0 % 192,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล ัมพันธต้านยา
เ พติด

226,568.00 249,438.00 245,611.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 86,000.00 94,000.00 93,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนกีฬา 43,740.00 19,300.00 20,300.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 523,842.00 494,109.00 538,911.00 592,000.00 592,000

รวมงบด้าเนินงาน 523,842.00 494,109.00 538,911.00 592,000.00 592,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกาลังกาย ประจา
มูบ้าน

88,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเคร่ืองออกกาลังกาย มูท่ี 4 0.00 87,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเคร่ืองออกกาลังกาย มูท่ี 7 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 88,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 641,842.00 719,109.00 538,911.00 592,000.00 592,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 167,534.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในพิธีการศา นาตางๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณี งกรานต 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 13,800.00 14,400.00 18,800.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 50,000.00 49,800.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการวันราลึก ดุดีวีรชนคนแ วง า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการวันราลึก ดุดีวีรชนแ วง า 130,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการวันลาลึก ดุดีวีรชนแ วง า 0.00 145,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 311,334.00 209,400.00 218,600.00 310,000.00 310,000

รวมงบด้าเนินงาน 311,334.00 209,400.00 218,600.00 310,000.00 310,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมการทองเท่ียวและกระตุ้น
เศรษฐกิจ อาเภอแ วง า จัง วัดอางทอง 
ประจาปงบประมาณ 2562 (งาน ดุดีวีรชน
คนแ วง า คร้ังท่ี 13 ประจาป 2562)

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมการทองเท่ียวและกระต้น่
เศรษฐกิจ อาเภอแ วง า จัง วัดอางทอง
ประจาปงบประมาณ 2563 (งาน ดุดีวีรชน
คนแ วง า คร้ังท่ี 14 ประจาป 2563)

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ งเ ริมการทองเท่ียวและกระตุ้น
เศรษฐกิจ
อาเภอแ วง า จัง วัดอางทอง ประจาปงบ
ประมาณ
2564 (งาน ดุดีวีรชนคนแ วง า คร้ังท่ี 15)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 351,334.00 249,400.00 258,600.00 350,000.00 350,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 993,176.00 1,133,509.00 1,019,411.00 1,174,000.00 1,230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการกอ ร้างร้ัวพิพิธภัณฑบ้านคูเมือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 166,000

โครงการติดตั้งฝ้าเพดานพิพิธภัณฑบ้านคู
เมือง มูท่ี 8

0.00 0.00 0.00 149,000.00 -100 % 0

โครงการปู ญ้าเทียมและตาขายคลุม นาม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง มูท่ี 7

0.00 0.00 0.00 49,000.00 -100 % 0

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 198,000.00 166,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 198,000.00 166,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 198,000.00 166,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 198,000.00 166,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา ยามบรม
ราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตน       
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0 % 33,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 63,000.00 63,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 63,000.00 63,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 63,000.00 63,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ น้ีเงินต้น 0.00 0.00 0.00 56,560.00 -100 % 0

คาชาระดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00 35,860.00 -100 % 0

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 57,427.00 72,000.00 72,000.00 78,000.00 0 % 78,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 3,064.00 7,000.00 0 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 6,665,600.00 7,044,000.00 7,582,500.00 8,616,000.00 4.03 % 8,962,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,743,200.00 1,960,000.00 1,885,600.00 2,304,000.00 19.79 % 2,760,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด 84,000.00 94,500.00 94,500.00 100,000.00 0 % 100,000

ารองจาย 460,618.00 277,782.00 45,988.00 1,159,919.00 -63.81 % 419,770

รายจายตามข้อผูกพัน 144,338.46 145,941.05 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุง ันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย 0.00 0.00 26,228.35 29,495.00 2.39 % 30,199

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 -25 % 90,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

325,860.00 327,660.00 320,424.00 356,343.00 -0.28 % 355,343

รวมงบกลาง 9,481,043.46 9,921,883.05 10,150,304.35 12,863,177.00 12,803,112
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 9,481,043.46 9,921,883.05 10,150,304.35 12,863,177.00 12,803,112

รวมงบกลาง 9,481,043.46 9,921,883.05 10,150,304.35 12,863,177.00 12,803,112

รวมแผนงานงบกลาง 9,481,043.46 9,921,883.05 10,150,304.35 12,863,177.00 12,803,112

รวมทุกแผนงาน 29,200,829.63 32,122,905.27 30,339,723.66 40,441,400.00 43,090,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตาบล พชร มื งท ง

า ภ  วง า   จัง วัด างท ง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,090,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,441,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,180,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,634,640 บาท
งิน ดื นนายก/ร งนายก จานวน 695,520 บาท

1. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งิน ดื นนายก 
    ทศมนตรี  ดื นละ 27,600 บาท จานวน 12 
    ดื น รวม ป็น งิน 331,200 บาท
2. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งิน ดื นร งนายก 
    ทศมนตรี  ดื นละ 15,180 บาท จานวน 2 
    ัตรา จานวน 12  ดื น รวม ป็น งิน 
   364,320 บาท

งินคาต บ ทนประจาตา นงนายก/ร งนายก จานวน 120,000 บาท

1. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทน 
   ประจาตา นงนายก  ดื นละ 4,000 บาท 
   จานวน 12  ดื น รวม ป็น งิน 48,000 บาท
2. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทน 
   ประจาตา นงร งนายก ทศมนตรี จานวน 
   2  ัตรา ๆละ 3,000 บาท จานวน 12  ดื น 
   รวม ป็น งิน 72,000 บาท
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งินคาต บ ทนพิ ศษนายก/ร งนายก จานวน 120,000 บาท

1. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทน 
   พิ ศษนายก ทศมนตรี  ดื นละ 4,000 บาท 
   จานวน 12  ดื น รวม ป็น งิน 48,000 บาท
2. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทน 
   พิ ศษร งนายก ทศมนตรี  จานวน  2  
    ัตรา ๆ  ดื นละ 3,000 บาท จานวน 12 
    ดื น รวม ป็น งิน 72,000 บาท 

งินคาต บ ทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก งค์การ
บริ าร วนตาบล

จานวน 198,720 บาท

1. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทน 
    ลขานุการนายก ทศมนตรี  ดื นละ 9,660 
   บาท จานวน 12  ดื น รวม ป็น งิน 115,920 
   บาท
2. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทนที่ 
   ปรึกษานายก ทศมนตรี  ดื นละ 6,900 
   บาท จานวน 12  ดื น รวม ป็น งิน 82,800 
   บาท 

งินคาต บ ทน มาชิก ภา งค์กรปกคร ง วนท้ งถ่ิน จานวน 1,490,400 บาท

1. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทน 
   ประธาน ภาฯ ดื นละ 15,180 บาท จานวน 
   12  ดื น รวม ป็น งิน 182,160 บาท 
2. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทนร ง 
   ประธาน ภาฯ  ดื นละ 12,420 บาท 
   จานวน 12  ดื น รวม ป็น งิน 149,040 บาท
3. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินคาต บ ทน มา 
   ชิก ภาฯ จานวน 10  ัตราๆละ 9,660 บาท 
   จานวน 12  ดื น รวม ป็น งิน 1,159,200 
   บาท 
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งินคาต บ ทน ื่น จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินคา บี้ยประชุมคณะ 
 กรรมการที่ ภา ทศบาล ตงต้ังข้ึนได้รับ 
  งินคา บี้ยประชุมรายครั้ง ฉพาะครั้งที่มา 
 ประชุม ครั้งละ 250 บาท  า รับประธาน 
 กรรมการข ง ตละคณะใ ้ได้รับ บี้ย 
 ประชุม พิ่มข้ึน ีก 1/4 ข ง ัตรา บี้ย 
 ประชุมดังกลาว ตามระ บียบ มท. วาด้วย 
  งิน ดื น  งินคาต บ ทน  ละประโยชน์ 
 ต บ ทน ยาง ื่นข งนายก ทศมนตรี 
 ร งนายก ทศมนตรี  มาชิก ภา ทศบาล 
 ที่ดารงตา นงประธาน ภา ทศบาล 
  มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตา นงร ง 
 ประธาน ภา ทศบาล  มาชิก ภา ทศบาล 
  ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก 
  ทศมนตรี ละการจาย งินคา บี้ยประชุม 
 กรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ. 2547  ละที่ ก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2548

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,546,280 บาท
งิน ดื นพนักงาน จานวน 1,856,280 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน 
   ดื นพนักงาน ทศบาล  านักปลัด จานวน 
  6  ัตรา
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งินประจาตา นง จานวน 210,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประจาตา นงตาม 
  กฎ มายวาด้วย งิน ดื น ละ  งินประจา 
  ดังน้ี
     1. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินประจา 
  ตา นงปลัด ทศบาล  ดื นละ 7,000 บาท 
  จานวน 12  ดื น  ป็น งิน 84,000 บาท
     2. พื่ จาย ป็นคาใช้จาย งินประจา 
  ตา นง ัว น้า านักปลัด ทศบาล  ดื น 
  ละ 3,500 บาท จานวน 12  ดื น  ป็น งิน 
  42,000 บาท
     3. งินคาต บ ทนพิ ศษตา นงปลัด 
   ทศบาล  ดื นละ 7,000 บาท จานวน 12 
   ดื น  ป็น งิน 84,000 บาท

คาต บ ทนพนักงานจ้าง จานวน 432,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ดื น 
  ละ 9,000 บาท 4  ัตรา จานวน 12  ดื น 
  จานวน งิน 432,000 บาท

งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง จานวน 48,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวใ ้ 
   กพนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท., 
   ละ ก. บต.  รื่ งมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ 
   กี่ยวกับ ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน วน 
  ท้ งถ่ิน ลูกจ้าง  ละพนักงานจ้างข ง  ปท. 
  ได้รับ งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราว (ฉบับ 2) 
  4  ัตราๆละ 1,000 บาท จานวน 12  ดื น 
  จานวน งิน 48,000 บาท
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งบด้าเนินงาน รวม 3,066,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถ่ิน

จานวน 60,000 บาท

- พื่ จาย ป็นประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็นกรณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาป) ใ ้ กพนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้างที่มี ิทธิได้รับ 
- พื่ จาย ป็นคาต บ ทนคณะกรรมการจัดซ้ื จัดจ้าง

คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็น
งินชวย ลื การศึกษาบุตร จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินคาชวย ลื การศึกษาบุตร
 ข งพนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ งิน 
  วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตร ตาม 
 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย 
  วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2541 
  ก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,850,500 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 660,000 บาท

(1) คาจ้าง มาทั่วไป 
   - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาใ ้บุคคล 
    ภายน กกระทาการ ยางใด ยาง น่ึง 
    ซ่ึงมิใชการประก บ ดัด ปลง ต ติม 
    ครุภัณฑ์ที่ดิน ละ ิ่งก ร้าง  ละ ยูใน 
    ความรับผิดช บข งผู้รับจ้าง รื การ 
    จ้าง มา รงงานทา ิ่งข งตางๆ คาจ้าง 
     มาบริการทั่วไป จ้างทาข ง ฯลฯ
(2) คาจ้าง มาจัดทา ื่ ประชา ัมพันธ์ 
   - พื่ จาย ป็นคาจ้างจัดทา ื่  
    ประชา ัมพันธ์ ข้ มูลขาว าร  ชน 
    วาร าร  ผนพับ  ก ารรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงานประจาป  รื ิ่งพิมพ์ตางๆ 
    จ้าง มาทาปาย รื ผงบ ร์ดประกาศ 
    การจ้างทาโป ต ร์ การบันทึก 
    ภาพยนตร์ วีดีโ  วีดีทัศน์ การจ้าง มา 
    โฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ 
    โทรทัศน์ ฯลฯ
(3) คาจ้าง มาคนงานทั่วไป 
   - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาคนงานทั่วไป 
     ดื นละ 8,000 บาท 5  ัตรา จานวน 12 
     ดื น
(4) คาประกันภัยรถยนต์ วนกลาง 
   - พื่ จาย ป็นคาประกันภัยรถราชการ 
    ภาค มัครใจ จานวน 2 คัน
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รายจาย กี่ยวกับการรับร ง ละพิธีการ จานวน 150,500 บาท

(1) คาใช้จายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี    
     - พื่ จาย ป็นคาใช้จายในงานพระราช 
     พิธี รัฐพิธี งานพิธี งานรับ- ง ด็จพระ 
     ม ากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ คาใช้ 
     จายในพิธีทางศา นา  รื ตล ดจน 
     งานที่ กี่ยวกับการรับร ง ละพิธีการที่มี 
      นัง ื ั่งการตามระ บียบกฎ มาย 
     กา นด ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
     (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 125

(2) คารับร ง 
    - พื่ จาย ป็นคารับร งในการต้ นรับ 
     บุคคล  ชน คา า าร คา ครื่ งด่ืม คา 
     ข งขวัญ คาพิมพ์ ก าร คาใช้จายที่ 
      กี่ยว น่ื งในการ ล้ียงรับร ง รวมทั้งคา 
     บริการ  ละคาใช้จาย ื่นๆ  ชน คา 
     รับร งในการต้ นรับบุคคล รื คณะ 
     บุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน  รื  
      ย่ียมชม  รื ศึกษาดูงาน
(3) คา ล้ียงรับร ง 
    - พื่ จาย ป็นคา า าร ละ ครื่ งด่ืม 
     ตางๆ  ละ ครื่ งใช้บริการ ื่นซ่ึงจา ป็น 
     ที่ กี่ยวข้ งในการ ล้ียงรับร งในการ 
     ประชุม ภาท้ งถ่ิน  รื คณะกรรมการ 
      รื คณะ นุกรรมการที่ได้รับการ ตง 
     ต้ังตามกฎ มาย
(4) คาพวงมาลัย ช ด กไม้ กระ ช้าด กไม้  ละพวงมาลา 
   - พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื พวง 
    มาลัย ช ด กไม้ กระ ช้าด กไม้  ละ 
    พวงมาลา  พื่ ใช้ในการ ข้ารวมพิธีการ 
    ที่ ทศบาล รื นวยงาน ื่นจัดในวัน 
     าคัญตางๆ
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รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาใช้จายในการดา นินการตามนโยบาย า ภ ,จัง วัด,กรม ง ริม
การปกคร งท้ งถ่ิน, ละรัฐบาล

จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการดา นินการ
 ตามนโยบาย า ภ ,จัง วัด,กรม ง ริมฯ 
  ละรัฐบาล ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 
  น้า 43

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไป 
 ราชการในราช าณาจักร ละน กราช 
  าณาจักร  ชน คา บี้ย ล้ียง ดินทาง คา 
 พา นะ คา ชาที่พัก คาลงทะ บียนตางๆ 
 ใ ้ กพนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้าง/ 
 ลูกจ้าง/ผู้บริ าร/ มาชิก ภา ทศบาล รื
 ผู้ที่ได้รับม บ มายจากผู้มี านาจ นุญาต
 ใ ้ ดินทางไปราชการ

คาใช้จายในการ ลื กต้ังผู้บริ าร มาชิก ภา ทศบาลกรณีครบวาระ 
ทนตา นงที่วาง ละกรณีคณะกรรมการการ ลื กต้ัง ั่งใ ้มีการ
ลื กต้ังฯ

จานวน 250,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ลื กต้ัง
 ผู้บริ าร  มาชิก ภา ทศบาล กรณีครบวาระ 
  ทนตา นงที่วาง  ละกรณีคณะกรรมการ
 การ ลื กต้ัง ั่งใ ้มีการ ลื กต้ังใ มรวมทั้ง 
 การใ ้ความรวมมื ผย พรประชา ัมพันธ์ 
 ในการ ลื กต้ัง มาชิก ภาผู้ ทนราษฎร 
  ละ รื มาชิกวุฒิ ภา ฯลฯ ปรากฏตาม 
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 144
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โครงการ ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ จ้า ยู ัว จานวน 150,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครงการ ฉลิม 
 พระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จ 
 พระ จ้า ยู ัว 69 พรรษา วันที่ 28 
 กรกฎาคม 2564 ปรากฎตาม ผนพัฒนา
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  น้า 141 

โครงการ ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง

จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดงานวัน ฉลิม 
 พระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริกิต์ิ 
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
 พันป ลวง ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 142

โครงการ ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดงานวัน ฉลิม 
 พระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา 
 พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  น้า 143

โครงการ บรม ละศึกษาดูงาน พื่ พัฒนา ละ พิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานข งผู้บริ าร มาชิก ภา พนักงาน ละพนักงานจ้างข ง
ทศบาลตาบล พชร มื งท ง

จานวน 250,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ บรม ละ 
 ศึกษาดูงาน พื่ พัฒนา ละ พิ่มศักยภาพ
 ในการปฏิบัติงานข งผู้บริ าร  มาชิก ภา 
 พนักงาน  ละพนักงานจ้างข ง ทศบาล 
 ตาบล พชร มื งท ง ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 96
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โครงการ บรมใ ้ความรู้ตาม ลักธรรมาภิบาล จานวน 20,000 บาท

- พื่ ป็นคาใช้จายในการ บรมใ ้ความรู้ ก 
 ผู้บริ าร  มาชิก ภา พนักงาน ทศบาล 
 ประชาชน มีความรู้ในการบริ ารงานตาม 
  ลักธรรมาภิบาล  ร้างคุณธรรม ความ 
 โปรงใ ในการบริ ารงานบุคคล ด้านข้ มูล 
 ขาว าร การบริ ารจัดการป งกันการทุจริต 
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  พิ่ม
ติม ฉบับที่ 2  น้า 93

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาบารุงซ ม ซมครุภัณฑ์  ชน  ครื่ งพิมพ์ดีด  ครื่ ง
ค มพิว ต ร์  ครื่ งปรับ ากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วั ดุ านักงาน จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุ านักงาน  ชน 
 กระดาษ ปากกา ดิน   มึกถาย ก าร 
  นัง ื   ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ก  ครื่ ง จาะ 
 กระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด ล็ก กรรไกร 
  ก้า ี้พลา ติก ฯลฯ

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ายไฟฟา ปล๊ักไฟ 
  ล ดไฟฟา  บรก ก ร์ ลาโพง ไมโครโฟน 
 ขาต้ังไมโครโฟน  ผงวงจร  ม้ ปลง
 ไฟฟา ฯลฯ  

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว  ชน 
  ปรง ไม้กวาด น้าจืดที่ซ้ื จาก กชน ฯลฯ
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วั ดุก ร้าง จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุก ร้างตาง ๆ 
  ชน  ิน ไม้  ปรงทา ี ปูน ทราย  ังกะ ี ตะปู ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ง จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื วั ดุยาน 
 พา นะ ละขน ง  ชน  บต ต รี่ ยางน ก 
 ยางใน  ายไมล์  พลา ฯลฯ

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ล่ืน จานวน 300,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายน้ามัน ชื้ พลิง ละ 
  ล ล่ืน  ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน 
 น้ามัน ครื่ ง รถยนต์ วนกลางข ง ทศบาล 
 รถยนต์ชนิดตางๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ใน านาจ น้าที่ข ง ทศบาล ฯลฯ

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุโฆษณา ละ ผย พร 
  ชน กระดาษ ขียนโป ต ร์ พูกัน ละ ี ฟิล์ม  มมโมรี่การ์ด ฯลฯ

วั ดุค มพิว ต ร์ จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื วั ดุ 
 ค มพิว ต ร์  ชนตลับผง มึก า รับ 
  ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์  ผนดิ ก์  มา ์ 
  ปนพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 516,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 400,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการชาระคาไฟฟา 
 ข ง านักงาน ทศบาล ไฟฟา าธารณะที่ 
  ยูในความดู ลข ง ทศบาล
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คาบริการโทรศัพท์ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาบริการโทรศัพท์ านักงาน 
  ทศบาล

คาบริการไปรษณีย์ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาไปรษณีย์ คาโทร ลข คา 
 ดวงตาไปรษณียากร  ละคาใช้จาย ื่นๆ      
 ที่จา ป็น ละ กี่ยวข้ งในการจัด ง ก าร 
 ตางๆ ข ง ทศบาล

คาบริการ ื่ าร ละโทรคมนาคม จานวน 96,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการชาระคาบริการ 
 ทางด้านโทรคมนาคม  ชน คาใช้จายในการ 
 ใช้ระบบ ิน ต ร์ น็ต คา ชาพื้นที่              
  ิน ต ร์ น็ต ละคาใช้จาย ื่นๆที่ กี่ยวข้ ง

งบลงทุน รวม 149,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,000 บาท
ครุภัณฑ์ านักงาน

จัดซ้ื ก้า ี้ขนาดกลาง ขา ล็กชุบโค ม่ียม
จานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท

จานวน 6,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ก้า ี้ทางาน ขนาด 
 กลาง ขา ล็กชุบโค ม่ียม จานวน 2 ตัวๆ 
 ละ 3,000 บาท จานวน งิน 6,000 บาท  ป็น 
 ครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ ละจา ป็นต้ งจัด า 
 ตามราคาท้ งตลาด

จัดซ้ื ก้า ี้บุนวมขา ล็กชุบโค ม่ียม จานวน 100 ตัวๆละ 550 บาท จานวน 55,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ก้า ี้บุนวม ขา ล็ก 
 ชุบโค ม่ียม จานวน 100 ตัวๆละ 550 บาท 
  ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์  ละจา ป็นต้ งจัด า 
 ตามราคาท้ งตลาด
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จัดซ้ื ชุดโซฟารับ ขก พร้ มโต๊ะกลาง
จานวน 2 ชุดๆละ 25,000 บาท

จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ชุดโซฟารับ ขก 
 พร้ มโต๊ะกลาง จานวน 2 ชุดๆละ 
 25,000บาท  ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดใน 
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ละจา ป็น 
 ต้ งจัด าตามราคาท้ งตลาด

จัดซ้ื โต๊ะชุดงานพิธี า รับประธานในพิธี จานวน 1 ชุด จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื โต๊ะชุดงานพิธี า รับ 
 ประธานในพิธี จานวน 1 ชุดๆละ 10,000 บาท 
  ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์  ละจา ป็นต้ งจัด า 
 ตามราคาท้ งตลาด

จัดซ้ื โต๊ะทางานไม้ ขนาด 120 ซม. จานวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท จานวน 8,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื โต๊ะทางานไม้ ขนาด 
 120 ซม. จานวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท  ป็น 
 ครุภัณฑ์ที่ไมมีกา นดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์  ละจา ป็นต้ งจัด า 
 ตามราคาท้ งตลาด

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์

จัดซ้ื ครื่ ง าร งไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 8 ครื่ งๆละ
2,500 บาท

จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ครื่ ง าร งไฟฟา 
 มีกาลังไฟฟาด้านน กไมน้ ยกวา 800 VA  
 (480 Watts)  ามารถ าร งไฟฟาได้ไมน้ ย 
 กวา 15 นาที จานวน 8  ครื่ งๆละ 2,500 
 บาท ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2  น้า 48
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
งิน ุด นุน วนราชการ

ุด นุนการจัดงานรัฐพิธี า ภ วง า จานวน 15,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนตามโครงการข รับ 
  งิน ุด นุนจาก งค์กรปกคร ง วนท้ งถ่ิน 
  พื่ นับ นุน ป็นคาใช้จายในการจัดงาน
 รัฐพิธี ประจาปงบประมาณ 2564 ปรากฏ
 ตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)    
  น้า 125

ุด นุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมการชวย ลื ประชาชน า ภ
วง า

จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนตามโครงการศูนย์ 
 ปฏิบัติการรวมในการชวย ลื ประชาชน 
 ข ง งค์กรปกคร ง วนท้ งถ่ิน  า ภ  
  วง า จัง วัด างท ง ปรากฏตาม
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 119  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,529,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,779,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,779,960 บาท
งิน ดื นพนักงาน จานวน 1,596,660 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น ละ งิน ล่ื นข้ัน งิน 
  ดื นประจาปใ ้ กพนักงาน ทศบาล 
 จานวน 5  ัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนักงาน จานวน 21,300 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวใ ้ 
  กพนักงานตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. 
  ละก. บต.  รื่ งกา นดมาตรฐานทั่วไป
  กี่ยวกับ ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน วนท้ ง 
 ถ่ิน ลูกจ้างข ง  ปท. ได้รับ งิน พิ่มการ 
 คร งชีพชั่วคราว

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประจาตา นงใ ้ ก 
 พนักงาน ทศบาล ตา นงผู้ านวยการ 
 ก งคลัง จานวน ดื นละ 3,500 บาท
 จานวน 12  ดื น

คาต บ ทนพนักงานจ้าง จานวน 108,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บ ทนใ ้ กพนักงานจ้าง 
 ทั่วไป  ดื นละ 9,000 บาท จานวน 1  ัตรา
 จานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง จานวน 12,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวใ ้ 
  กพนักงานจ้างตามประกาศ 
 ก.จ.,ก.ท. ละก. บต.  รื่ งมาตรฐานทั่วไป 
  กี่ยวกับ ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน วนท้ ง 
 ถ่ิน ลูกจ้าง  ละพนักงานจ้างข ง  ปท. ได้ 
 รับ งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราว (ฉบับ 2)
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งบด้าเนินงาน รวม 721,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถ่ิน

จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็นกรณี 
 พิ ศษ ( งินรางวัลประจาป) ใ ้ กพนักงาน 
  ทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างที่มี ิทธิได้รับ 

คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก 
  วลาราชการข งพนักงาน ทศบาล  ละ 
 พนักงานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน 
 น ก วลาราชการ ในกรณีที่มีงาน รงดวน 
  รื ื่นๆ

งินชวย ลื การศึกษาบุตร จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินคาชวย ลื การศึกษาบุตร 
 ข งพนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ งิน 
  วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตร ตาม 
 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย 
  วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2541            
  ก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 506,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 406,000 บาท

1. คาจ้าง มาจัดทา ผนที่ภาษี  ละ พิ่ม 
    ประ ิทธิภาพจัด ก็บรายได้ ต้ังไว้ 300,000 
    บาท
    - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาจัดทา ผนที่ 
     ภาษี พื่ พิ่มประ ิทธิภาพจัด ก็บราย 
     ได้ ใ ้มีข้ มูลครบถ้วน  มบูรณ์ ละ ป็น 
     ปัจจุบัน
2. คาจ้าง มาคนงานทั่วไป ต้ังไว้ 96,000 
    บาท
     - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริการคนงาน 
      ทั่วไป  ดื นละ 8,000 บาท 1  ัตรา 
      จานวน 12  ดื น
3. คาจ้าง มาบริการ ต้ังไว้ 10,000 บาท
     - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาใ ้บุคคล 
      ภายน กกระทาการ ยางใด ยาง น่ึง 
      ซ่ึงมิใชการประก บ ดัด ปลง ต ติม 
      ครุภัณฑ์ที่ดิน ละ ิ่งก ร้าง  ละ ยู 
      ในความรับผิดช บข งผู้รับจ้าง รื  
      การจ้าง มา รงงานทา ิ่งข งตางๆ
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รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไป 
 ราชการในราช าณาจักร  ละน กราช 
  าณาจักร  ชน คา บี้ย ล้ียง ดินทาง คา 
 พา นะ คา ชาที่พัก คาลงทะ บียนตางๆ 
 ฯลฯ ข งพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง 
 ลูกจ้าง  รื ผู้ที่ได้รับม บ มายจากผู้มี 
  านาจ นุญาตใ ้ ดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินคาบารุงซ ม ซมครุภัณฑ์ 
  ชน ครื่ งพิมพ์ดีด  ครื่ งค มพิว ต ร์ 
  ครื่ งปรับ ากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วั ดุ านักงาน จานวน 60,000 บาท

- พื่ จัดซ้ื วั ดุ านักงาน  ชน กระดาษ  ฟม 
  บบพิมพ์ใบ ร็จรับ งิน ฯลฯ

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุโฆษณา ละ ผย พร 
  ชน กระดาษ ขียนโป ต ร์ พูกัน ละ ี 
 ฟิล์ม  มมโมรี่การ์ด ฯลฯ

วั ดุค มพิว ต ร์ จานวน 60,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุค มพิว ต ร์  ชน ตลับ 
  มึก  ุปกรณ์บันทึกข้ มูล  มา ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จานวน 25,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาไปรษณีย์ คาโทร ลข คาดวงตาไปรษณียากร  ละ
คาใช้จาย ื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้ งในการจัด ง ก ารตางๆข ง
ทศบาล
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งบลงทุน รวม 28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑ์ านักงาน

จัดซ้ื โต๊ะทางาน จานวน 4 ตัวๆละ 4,000 บาท จานวน 16,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื โต๊ะทางาน จานวน 4 
 ตัวๆละ 4,000 บาท  ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี 
 กา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ละ 
 จา ป็นต้ งจัด าตามราคาท้ งตลาด

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์

จัดซ้ื ครื่ ง าร งไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 5 ครื่ งๆละ
2,500 บาท

จานวน 12,500 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ครื่ ง าร งไฟฟา 
 มีกาลังไฟฟาด้านน กไมน้ ยกวา 800 VA  
 (480 Watts)  ามารถ าร งไฟฟาได้ไมน้ ย 
 กวา 15 นาที จานวน 5  ครื่ งๆละ 2,500 
 บาท ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2  น้า 48

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,051,200 บาท

งบบุคลากร รวม 658,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 658,200 บาท
งิน ดื นพนักงาน จานวน 178,200 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื นพนักงาน ทศบาล ละ 
  งินปรับปรุง งิน ดื นประจาป
 ข งพนักงาน ทศบาล จานวน 1  ัตรา

คาต บ ทนพนักงานจ้าง จานวน 432,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
 จานวน 4  ัตราๆละ 9,000 บาท/ ดื น 
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งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง จานวน 48,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวใ ้ 
  กพนักงานจ้างตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. ละ 
 ก. บต.  รื่ งมาตราฐานทั่วไป กี่ยวกับ               
  ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน วนท้ งถ่ิน 
 ลูกจ้าง  ละพนักงานจ้าง ข ง  ปท. ได้รับ 
  งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)               
 จานวน 4  ัตราๆละ 1,000 บาท / ดื น 

งบด้าเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถ่ิน

จานวน 35,000 บาท

- พื่ จาย ป็นประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็นกรณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาป) ใ ้ กพนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้างที่มี ิทธิได้รับ
- พื่ จาย ป็นคาต บ ทน า า มัครป งกันภัยฝ่ายพล รื น ที่มี
ิทธิ บิกตามระ บียบคณะกรรมการป งกัน ละบรร ทา าธารณ

ภัย งชาติ วาด้วยคาใช้จายข ง า า มัครในการป งกัน ละ
บรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560 

ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 308,000 บาท

-คาจ้าง มาคนงานทั่วไป งานป งกัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย  ดื นละ 8,000 บาท 3  ัตรา จานวน 12  ดื น
-คาประกันภัยรถยนต์ดับ พลิง บบ นกประ งค์ จานวน 1 คัน
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รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไป 
 ราชการในราช าณาจักร ละน กราช 
  าณาจักร  ชน คา บี้ย ล้ียง คาพา นะ คา 
  ชาที่พัก คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ข ง 
 พนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง รื  
 ผู้ได้รับม บ มายจากผู้มี านาจ นุมัติใ ้ 
  ดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุยานพา นะ ละขน ง จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ก้ไขปัญ า 
  กี่ยวกับการจราจร  ชน  าม ล่ียม ยุดรถ 
 กระจกโค้งการจราจร กระบ งไฟจราจร 
 กรวยจราจร  ผงกั้นจราจร  ื้ จราจร 
  ป็นต้น ตาม นัง ื กระทรวงม าดไทย ที่ 
 มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 480,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

คาใช้จาย กี่ยวกับการจัดการจราจร จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ก้ไขปัญ า 
  กี่ยวกับการจราจร  ชน การทา ีตี ้น ปาย 
 จราจร กระจกโค้งจราจร  าล้มลุก ยาง 
 ชะล ความ ร็ว  ป็นต้น ตาม นัง ื  ที่ มท 
 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โครงการป งกัน ละลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาล าคัญ จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครงการป งกัน 
  ละลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาล 
  าคัญ  ชน ทศกาลวัน งกรานต์ 
  ทศกาลวันข้ึนปใ ม ฯลฯ  ละการจัดทา 
 ปายรณรงค์ป งกัน ุบัติ ตุตางๆ ปรากฏ 
 ตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  น้า 114

โครงการฝก บรมชุดปฏิบัติการจิต า าภัยพิบัติประจา ทศบาล
ตาบล พชร มื งท ง

จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายตางๆในโครงการ 
 ฝก บรมชุดปฏิบัติการจิต า าภัยพิบัติ 
 ประจา ทศบาลตาบล พชร มื งท ง   ชน 
 คาวั ดุ ุปกรณ์ คาต บ ทนวิทยากร คา 
  า ารวาง ฯลฯ  ปรากฏตาม ผนพัฒนา  
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ฉบับที่ 2  น้า 35

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตาม านาจ น้าที่
ข ง ปพร. ทศบาลตาบล พชร มื งท ง

จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายตางๆในโครงการ 
 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตาม 
  านาจ น้าที่ข ง  ปพร.  ทศบาลตาบล 
  พชร มื งท ง  ชน คาวั ดุ ุปกรณ์ 
 คาต บ ทนวิทยากร คา า ารวาง ฯลฯ 
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  น้า 113
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คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการบารุงรักษา 
 ซ ม ซมทรัพย์ ิน  ชน รถยนต์บรรทุกน้า 
 วิทยุ ื่ าร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วั ดุยานพา นะ ละขน ง จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื วั ดุยาน 
 พา นะ ละขน ง  ชน  บต ต รี่ ยางน ก 
 ยางใน  ายไมล์ พลา ฯลฯ

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ล่ืน จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาน้ามัน ชื้ พลิง ละ ล ล่ืน 
  า รับใช้กับรถยนต์ดับ พลิง บบ 
  นกประ งค์ ฯลฯ

วั ดุวิทยาศา ตร์ รื การ พทย์ จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื น้ายา คมีถังดับ พลิง 
  ละ ื่นๆ

วั ดุ ครื่ ง ตงกาย จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุ ครื่ ง ตงกาย 
  ชน ชุดดับ พลิง  มวก ร ง ท้า ถุงมื   ื้  
  ะท้ น ง ฯลฯ 

วั ดุ ื่น จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุ ื่นๆ  ชน  าย ง 
 น้าดับ พลิง ที่ดูด ที่ต ะพาน  ัวฉีด ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,647,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,356,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,356,600 บาท
งิน ดื นพนักงาน จานวน 1,176,600 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน 
  ดื นประจาปข งพนักงาน ทศบาล จานวน 
 3  ัตรา 

งินประจาตา นง จานวน 60,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประจาตา นงตาม 
 กฎ มายวาด้วย งิน ดื น  ละ งินประจา 
 ตา นง ดังน้ี
    1.  งินประจาตา นงผู้ านวยการก งการ 
        ศึกษา จานวน 12  ดื นๆละ 3,500 บาท 
         ป็น งิน 42,000 บาท 
    2.  งินประจาตา นง ัว น้าฝ่ายบริ าร 
        งานศึกษา จานวน 12  ดื นๆละ 1,500 
        บาท  ป็น งิน 18,000 บาท 

คาต บ ทนพนักงานจ้าง จานวน 108,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
  ดื นละ 9,000 บาท จานวน 1 คน จานวน 12 
  ดื น 

งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง จานวน 12,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวใ ้ 
  กพนักงาน ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. ละ 
 ก. บต.  รื่ งกา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยว 
 กับ ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน วนท้ งถ่ิน 
 ลูกจ้างข ง  ปท.ได้รับ งิน พิ่มคาคร งชีพ 
 ชั่วคราว 
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งบด้าเนินงาน รวม 291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถ่ิน

จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็น 
 กรณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาป) ใ ้ ก 
 พนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้าง/
 ลูกจ้างที่มี ิทธิ์ได้รับ 

คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บ ทนน ก วลาราชการ 
 พนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้าง 

ค่าใช้สอย รวม 221,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึง่บริการ จานวน 116,000 บาท

1. คาจ้าง มาบริการ จานวน 20,000 บาท
    - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มา รื บริการที่ 
     จา ป็นตางๆ
2. คาจ้าง มาบริการคนงานทั่วไป จานวน 
    96,000 บาท
    - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาคนงานทั่วไปราย 
      ดื น จานวน 1 คนๆละ 8,000 บาท/ ดื น 

รายจาย กี่ยวกับการรับร ง ละพิธีการ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นรายจาย กี่ยวกับการรับร ง ละ 
  พิธีการ 
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รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไป 
 ราชการในราช าณาจักร ละน กราช 
  าณาจักร  ชน คา บี้ย ล้ียง คาพา นะ คา 
  ชาที่พัก คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ข ง 
 พนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
  รื ผู้ได้รับม บ มาย จากผู้มี านาจ นุมัติ 
 ใ ้ ดินทางไปราชการ 

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 45,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการบารุงรักษา รื  
 ซ ม ซมครุภัณฑ์ รื ทรัพย์ ิน ื่นๆ  ชน 
  ครื่ งค มพิว ต ร์  ครื่ งปรับ ากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วั ดุ านักงาน จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุ านักงาน  ชน 
 โต๊ะ  ก้า ี้ ตู้ ดิน  ปากกา ยางลบ 
 ไม้บรรทัด ฯลฯ 

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุงานบ้านงานครัว 
  ชน  ปรง ไม้กวาด น้าจืดที่ซ้ื จาก กชน

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุโฆษณา ละ ผย พร 
  ชน กระดาษ ขียนโป ต ร์ พูกัน ละ ี 
 ฟิล์ม  มมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
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วั ดุค มพิว ต ร์ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื วั ดุ 
 ค มพิว ต ร์  ชน ตลับผง  มึก  า รับ 
  ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์  ผนดิ ก์ 
  มา ์  ปนพิมพ์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,549,188 บาท
งบบุคลากร รวม 1,010,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,010,040 บาท
งิน ดื นพนักงาน จานวน 900,840 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน 
  ดื นประจาปข งครู จานวน 3  ัตรา 

งินวิทยฐานะ จานวน 109,200 บาท

- พื่ จาย ป็น งินวิทยฐานะข งข้าราชการ 
 พนักงาน ทศบาล พนักงานครู  ละบุคคลา 
 กรทางการศึกษาข ง ทศบาลตามพระราช 
 บัญญัติ งิน ดื น ละ งินวิทยฐานะ ละ งิน 
 ประจาตา นงข้าราชการครู ละบุคคลากร
 ทางการศึกษา พ.ศ. 2547

งบด้าเนินงาน รวม 1,770,348 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งินชวย ลื การศึกษาบุตร จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื การศึกษาบุตร
 ข งพนักงาน ทศบาล   ละผู้มี ิทธิได้รับ 
  วั ดิการ
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ค่าใช้สอย รวม 960,450 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

คาจ้าง มาครูผู้ชวยผู้ดู ล ด็ก จานวน 288,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริการผู้ชวยครู
  ผู้ดู ล ด็กราย ดื น จานวน 3 คนๆละ 
  8,000 บาท/ ดื น

คาจ้าง มาบริการทั่วไป จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริการ
 ทั่วไป จ้างทาข ง  ป็นต้น

รายจาย กี่ยวกับการรับร ง ละพิธีการ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคารับร งในการต้ นรับบุคคล 
  ชน คา า าร คา ครื่ งด่ืม คาข งขวัญ 
 คาพิมพ์ ก าร คาใช้จายที่ กี่ยว น่ื ง
 ในการ ล้ียงรับร ง รวมทั้งคาบริการ  ละ
 คาใช้จาย ื่นๆ  ชนคารับร งในการต้ นรับ
 บุคคล รื คณะบุคคล ที่ไปนิ ทศงาน ตรวจ 
 งาน  รื ย่ียมชม  รื ศึกษาดูงาน

รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาจัดการ รียนการ นข งศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ราย ัว) จานวน 110,500 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดการ รียนการ น า รับ
  ด็กปฐมวัย ( ายุ2-5ป) ในศูนย์พัฒนา ด็ก 
  ล็ก ทศบาลตาบล พชร มื งท ง จานวน 
 65 คน  ัตราคนละ 1,700 บาท/ป  ป็น งิน 
 110,500 บาท ปรากฏตาม ผนพัฒนา
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 97
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คาใช้จายโครงการจัดงานวัน า ร็จการศึกษาศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวัน 
  า ร็จการศึกษาศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล 
 ตาบล พชร มื งท ง ปรากฎใน ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  น้า 97

คาใช้จายในการศึกษา า รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.) จานวน 73,450 บาท

- พื่ จาย ป็นคา นัง ื รียน  ัตราคนละ 
 200 บาท/ป 65 คน
- พื่ จาย ป็นคา ุปกรณ์การ รียน  ัตราคนละ 
 200 บาท/ป 65 คน
- พื่ จาย ป็นคา ครื่ ง บบนัก รียน  ัตรา 
 คนละ 300 บาท/ป 65 คน
- พื่ จาย ป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน  ัตรา 
 คนละ 430 บาท/ป 65 คน
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 
 2565)  น้า 98

โครงการกี า าย ัมพันธ์ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล พชร
มื งท ง

จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการกี า าย 
  ัมพันธ์ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล พชร 
  มื งท ง ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (2561-2565)  น้า 98

โครงการทัศนศึกษา ลง รียนรู้น ก ถานที่ข งศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบล พชร มื งท ง

จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการทัศนศึกษา
  ลง รียนรู้น ก ถานที่ข งศูนย์พัฒนา
  ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล พชร มื งท ง 
 ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ.
 2561-2565)  น้า 99
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า ารกลางวันศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล พชร มื งท ง จานวน 318,500 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครงการ า าร 
 กลางวัน า รับ ด็กนัก รียนศูนย์พัฒนา
  ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล พชร มื งท ง 
 ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  น้า 99

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาบารุงรักษาซ ม ซม 
 ครุภัณฑ์ที่ดิน ละ ิ่งก ร้าง ศูนย์พัฒนา 
  ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล พชร มื งท ง  ชน 
  ครื่ งปรับ ากาศ  ครื่ งค มพิว ต ร์ 
  าคาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 799,898 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุงานบ้านงานครัว 
  ชน ถ้วย จาน ถาด ลุม ช้ น  ก้วน้า  ครื่ ง 
 ครัว  ปรง ไม้กวาด ฯลฯ
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คา า าร ริม (นม) จานวน 779,898 บาท

คา า าร ริม (นม) โรง รียนใน ังกัด  พฐ. จานวน งิน 779,898

 บาท
 - พื่ จัดซ้ื า าร ริม (นม)โรง รียนวัด 
  บ้าน พชร จานวน 229,944 บาท
 - พื่ จัดซ้ื า าร ริม (นม)โรง รียนวัด 
  ท ง ล่ื น จานวน 249,106 บาท
 - พื่ จัดซ้ื า าร ริม (นม)โรง รียน 
  พวงท ง ุปถัมภ์ จานวน 176,295 บาท
 - พื่ จัดซ้ื า าร ริม (นม) ศูนย์พัฒนา 
   ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล พชร มื งท ง 
  จานวน 124,553 บาท ปรากฏตาม ผน 
  พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
   น้า 100 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,768,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,768,800 บาท
งิน ุด นุน วนราชการ

งิน ุด นุนโรง รียนพวงท ง ุปถัมภ์ตามโครงการจัด าครู าขาวิชา
ที่โรง รียนขาด คลน

จานวน 84,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนโรง รียนพวงท ง 
  ุปถัมภ์ตามโครงการจัด าครู  าขาวิชาที่ 
 โรง รียนขาด คลน ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 101

งิน ุด นุนโรง รียนวัดท ง ล่ื นตามโครงการจ้างครูปฐมวัย จานวน 84,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนโรง รียนวัดท ง 
  ล่ื น ตามโครงการจ้างครูปฐมวัย ปรากฏ 
 ตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
  น้า 102  
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งิน ุด นุนโรง รียนวัดบ้าน พชรตามโครงการจ้างบุคคลากรวิชา
ภาษา ังกฤษ

จานวน 96,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนโรง รียนวัดบ้าน 
  พชร ตามโครงการจ้างบุคคลากร วิชาภาษา 
  ังกฤษ ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 102

งิน ุด นุน า ารกลางวันโรง รียนพวงท ง ุปถัมภ์ จานวน 404,800 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน า ารกลางวัน 
 โรง รียนพวงท ง ุปถัมภ์ ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ฉบับที่ 2  น้า 36

งิน ุด นุน า ารกลางวันโรง รียนวัดท ง ล่ื น จานวน 572,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน า ารกลางวัน
 โรง รียนวัดท ง ล่ื น ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ฉบับที่ 2  น้า 36

งิน ุด นุน า ารกลางวันโรง รียนวัดบ้าน พชร จานวน 528,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน า ารกลางวัน 
 โรง รียนวัดบ้าน พชร ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม
 ฉบับที่ 2  น้า 37
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
งิน ุด นุน วนราชการ

งิน ุด นุนโรง รียน วง าวิทยาคม จานวน 80,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนตามโครงการ 
  บรมทักษะการ Coding  พื่ ง ริม
 ทักษะการ รียนรู้ งศตวรรษที่ 21 
 ด้วยบ ร์ด Kidbright จานวน งิน 
 40,000 บาท ปรากฏตาม ผนพัฒนา
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ฉบับที่ 2  น้า 37

 - พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนตามโครงการ 
 ประชันกล น ดนัก รียน ประจาป
 การศึกษา 2564  ฉลิมพระ กียรติพระบาท 
  ม ด็จพระวชิร กล้า จ้า ยู ัว จานวน งิน 
 40,000 บาท ปรากฏตาม ผนพัฒนา
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม
 ฉบับที่ 2  น้า 39

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 420,280 บาท

งบบุคลากร รวม 254,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 254,280 บาท
งิน ดื นพนักงาน จานวน 254,280 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื นข งพนักงาน ทศบาล ละ งินปรับปรุง งิน
ดื นๆละ 21,190 บาท จานวน 12  ดื น
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งบด้าเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถ่ิน

จานวน 70,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ( งินรางวัลประจาป) ใ ้
กพนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้างที่มี ิทธิได้รับ

- พื่ จาย ป็น งินคาต บ ทนนักบริบาลท้ งถ่ิน ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย วาด้วย า า มัครบริบาลท้ งถ่ินข ง งค์กร
ปกคร ง วนท้ งถ่ิน ละการ บิกจาย พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

คาจ้าง มาคนงานทั่วไป จานวน 96,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาคนงานทั่วไป งาน าธารณ ุข  ดื น
ละ 8,000 บาท จานวน 12  ดื น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 512,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 312,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 12,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา ารวจข้ มูลจานวน ัตว์
  ละข้ึนทะ บียน ัตว์ตามโครงการ ัตว์
 ปล ดโรคคนปล ดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า 
 ตามพระปณิธาน ดร. ม ด็จพระ จ้าน้ ง
 นาง ธ จ้าฟาจุ าภรณวลัยลักษณ์ 
  ัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 137
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รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โครงการควบคุม ละป งกันโรคไข้ ลื ด ก จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการควบคุม
  ละป งกันโรคไข้ ลื ด ก  ชน คาวั ดุ 
  ุปกรณ์ในการดา นินโครงการ คาปาย 
 ประชา ัมพันธ์ คาใช้จาย ื่น ฯลฯ ปรากฎ 
 ตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 137

โครงการป งกัน ละ ก้ไขปัญ า ถานการณ์ฝุ่นละ ง
ขนาด ล็ก PM2.5

จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการป งกัน ละ 
  ก้ไขปัญ า ถานการณ์ฝุ่นละ งขนาด 
  ล็ก PM 2.5 ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 
  น้า 46 

โครงการป งกัน ละระงับโรคติดต จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการป งกัน
  ละระงับโรคติดต  ปรากฎตาม ผน
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2  น้า 45

โครงการฝก บรม า า มัครบริบาลท้ งถ่ิน จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการฝก บรม 
  า า มัครบริบาลท้ งถ่ิน ปรากฎตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม
 ฉบับที่ 2  น้า 45
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน าธารณ ุข จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ บรมใ ้ความรู้ 
 ด้าน าธารณ ุขใ ้ ก  กนนา ุขภาพ ผู้นา 
 กลุมตางๆ ผู้ประก บการในงาน ุขาภิบาล 
  า าร ละกลุม ี่ยง ฯลฯ ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ฉบับที่ 2  น้า 137

โครงการ ัตว์ปล ดโรคคนปล ดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จ้าน้ งนาง ธ จ้าฟาจุ าภร
ณวลัยลักษณ์ ัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จานวน 70,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการ
  ัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัยจากโรค
 พิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ 
 ดร. ม ด็จพระ จ้าน้ งนาง ธ จ้าฟา
 จุ าภรณวลัยลักษณ์  ัครราชกุมารี 
 กรมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
  ชน คาวัคซีน คาวั ดุ  ุปกรณ์ในการ
 ดา นินโครงการ คาปายประชา ัมพันธ์
 ฯลฯ ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 136 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วั ดุวิทยาศา ตร์ รื การ พทย์ จานวน 50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
งิน ุด นุนกิจการที่ ป็น าธารณประโยชน์

งิน ุด นุน า รับการดา นินโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข จานวน 200,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนการดา นิน
 โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข 
 ตาม นัง ื  ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/

 ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  รื่ ง 
 ซักซ้ ม นวทางการจัดทางบประมาณ
 รายจายประจาป พ.ศ. 2564 ข ง งค์กร 
 ปกคร ง วนท้ งถ่ิน ปรากฏตาม ผน
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 137

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 78,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โครงการชวย ลื ประชาชนตาม านาจ น้าที่ข ง ทศบาล จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ประชาชนตาม 
  านาจ น้าที่ข ง ทศบาลตามที่กฎ มาย 
 กา นดใ ้ ป็น านาจ น้าที่ข ง งค์กร 
 ปกคร ง วนท้ งถ่ิน  ชน การ 
  ังคม ง คราะ ์ (ซ ม ซมบ้านผู้ยากไร้) 
  ละ ื่นๆ ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 119
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โครงการ ง ริมศูนย์ชุมชนคุ้มคร ง ด็กใน ขต ทศบาลตาบล พชร
มื งท ง

จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการ ง ริม
 ศูนย์ชุมชนคุ้มคร ง ด็กใน ขต ทศบาล 
 ตาบล พชร มื งท ง ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2  น้า 42

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
งิน ุด นุนกิจการที่ ป็น าธารณประโยชน์

ุด นุน านักงาน ลากาชาดจัง วัด างท ง จานวน 8,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน านักงาน ลา 
 กาชาดจัง วัด างท ง ปงบประมาณ พ.ศ. 
 2564 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ.2561-2565)  น้า 120

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,907,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,613,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,613,040 บาท
งิน ดื นพนักงาน จานวน 1,433,040 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน 
  ดื นประจาป ข งพนักงาน ทศบาล จานวน 
 4  ัตรา
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งินประจาตา นง จานวน 60,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินต บ ทนประจาตา นง
 ผู้ านวยการก งชาง ระดับต้น ตามกฎ มาย 
 วาด้วย งิน ดื น ละ งินประจาตา นง 
  ดื นละ 3,500 บาท จานวน 12  ดื น
- พื่ จาย ป็น งินต บ ทนประจาตา นง 
  ัว น้าฝ่ายบริ ารงานชาง ตามกฎ มาย  
 วาด้วย งิน ดื น ละ งินต บ ทนประจา 
 ตา นง  ดื นละ 1,500 บาท จานวน 12 
  ดื น

คาต บ ทนพนักงานจ้าง จานวน 108,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บ ทนพนักงานจ้างทั่วไป 
  ดื นละ 9,000 บาท 1  ัตรา จานวน 12 
  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง จานวน 12,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราว
 ใ ้ กพนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. 
  ละก. บต.  รื่ ง กา นดมาตรฐานทั่วไป 
  กี่ยวกับ ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน วน
 ท้ งถ่ิน ลูกจ้าง  ละพนักงานจ้าง ข ง 
  ปท.ได้รับ งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราว 
 จานวน 1 ราย
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งบด้าเนินงาน รวม 1,007,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 304,000 บาท
คาต บ ทนผู้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก งค์กรปกคร ง วน
ท้ งถ่ิน

จานวน 220,000 บาท

1. งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็นกรณีพิ ศษ 
   ( งินรางวัลประจาป) จานวน 20,000 บาท
   - พื่ จาย ป็น งินประโยชน์ต บ ทน ื่น 
     ป็นกรณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาป) 
     า รับพนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้าง/ 
    ลูกจ้าง ที่มี ิทธิได้รับ
2.คาต บ ทนคณะกรรมการจัดซ้ื จัดจ้าง/ 
   บุคคล/ชางควบคุมงาน จานวน 200,000 
   บาท
   - พื่ จาย ป็นคาต บ ทนคณะกรรมการจัด 
    ซ้ื จัดจ้าง/บุคคล/ชางควบคุมงาน

คาต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บ ทนผู้ปฏิบัติงาน
 น ก วลาราชการ

คา ชาบ้าน จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ กพนักงาน 
  ทศบาลที่มี ิทธิ บิก งินคา ชาบ้าน ตาม 
 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชา 
 บ้านข งข้าราชการ วนท้ งถ่ิน พ.ศ. 2548 
  ก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

งินชวย ลื การศึกษาบุตร จานวน 14,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งินชวย ลื การศึกษาบุตร
 ข งพนักงาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ
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ค่าใช้สอย รวม 668,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 608,000 บาท

1.คาใช้จายคาจ้าง มา  จานวน งิน 
   300,000 บาท
   - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาใ ้บุคคล 
    ภายน กกระทาการ ยางใด ยาง น่ึง 
    ซ่ึงมิใชการประก บ ดัด ปลง ต ติม 
    ครุภัณฑ์ที่ดิน ละ ิ่งก ร้าง  ละ
     ยูในความรับผิดช บข งผู้รับจ้าง รื  
    การจ้าง มา รงงานทา ิ่งข งตางๆ 
     พื่ จาย ป็นคางจ้าง มาบริการทั่วไป 
    จ้างทาข ง ฯลฯ 
2.คาจ้าง มาบริการคนงานทั่วไป จานวน 
    งิน 288,000 บาท
   - พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาบริการคนงาน 
    ทั่วไปราย ดื น จานวน 3 คน  ดื นละ 
    8,000 บาท/คน
3.คาประกันภัยรถกระ ช้า จานวน งิน 
   20,000 บาท
   - พื่ จาย ป็นคาประกันภัยรถราชการ 
    ภาค มัครใจ ตามระ บียบกระทรวง 
    ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด 
    ทาประกันภัยทรัพย์ ินข ง งค์กร    
    ปกคร ง วนท้ งถ่ิน พ.ศ. 2562

รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาใช้จายในการรังวัดที่ดิน าธารณประโยชน์ จานวน 10,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการรังวัดที่ดิน
  าธารณประโยชน์
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คา ดินทางไปราชการ จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไป 
 ราชการในราช าณาจักร ละน กราช 
  าณาจักร  ชน คา บี้ย ล้ียง คาพา นะ คา 
  ชาที่พัก คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ข ง 
 พนักงาน ทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง รื  
 ผู้ได้รับม บ มาย จากผู้มี านาจ นุมัติ
 ใ ้ ดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการบารุงรักษา
  รื ซ ม ซมครุภัณฑ์   รื ทรัพย์ ิน ื่นๆ
  ชน ค มพิว ต ร์,  ครื่ งปรับ ากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วั ดุ านักงาน จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื
 วั ดุ านักงาน  ชน กระดาษ ปากกา 
 ดิน   มึกถาย ก าร ฯลฯ

วั ดุค มพิว ต ร์ จานวน 15,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื
 วั ดุค มพิว ต ร์  ชน  มึก ค มพิว ต ร์ 
  ผนดิ ก์  มา ์  ปนพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 287,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,500 บาท
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์

จัดซ้ื ครื่ งค มพิว ต ร์ All In One า รับงานประมวลผล 
จานวน 1 ครื่ งๆละ 23,000 บาท

จานวน 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้ ย 
 กวา 4  กน ลัก (4 core) โดยมีความ ร็ว 
  ัญญาณนา ิกาพื้นฐานไมน้ ยกวา 1.6 
 GHz  ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณ 
 นา ิกาได้ในกรณีที่ต้ งใช้ความ ามารถ 
 ในการประมวลผล ูง จานวน 1  นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวย 
 ความจา บบ Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level) ดียวกัน ขนาดไมน้ ยกวา 6 MB
-มี นวยประมวลผล พื่ ดงภาพ โดยมี 
 คุณลักษณะ ยางใด ยาง น่ึง  รื ดีกวา 
 ดังน้ี
1) มี นวยประมวลผล พื่ ดงภาพติดต้ัง 
     ยูบน ผงวงจร ลักที่มีความ ามารถใน 
    การใช้ นวยความจา ยกจาก นวย 
    ความจา ลักขนาดไมน้ ยกวา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พื่ ดงภาพที่มี 
    ความ ามารถในการใช้ นวยความ 
    จา ลักในการ ดงภาพขนาดไมน้ ย 
    กวา 2 GB
-มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 
  รื ดีกวา มีขนาดไมน้ ยกวา 4 GB
-มี นวยจัด ก็บข้ มูล ชนิด SATA  รื ดี 
 กวา ขนาดความจุไมน้ ยกวา 1 TB  รื  
 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม 
 น้ ยกวา 250 GB จานวน 1  นวย
-มี DVD-RW  รื ดีกวา  บบติดต้ังภายใน 
 (Internal)  รื ภายน ก (External) จานวน 
 1  นวย
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-มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื ขาย (Network 
 Interface)  บบ 10/100/1000 Base-T  รื  
 ดีกวา จานวนไมน้ ยกวา 1 ช ง
-มีช ง ชื่ มต  (Interface)  บบ USB 2.0 
  รื ดีกวา ไมน้ ยกวา 3 ช ง
-มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
-มีจ ดงภาพในตัว  ละมีขนาดไมน้ ย 
 กวา 21 น้ิว ความละ ียด บบ FHD 
 (1920x1080)

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

จัดซ้ื ครื่ งค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ค า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ครื่ งๆละ 22,000 บาท

จานวน 22,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้ ย 
 กวา 4  กน ลัก (4 core) จานวน 1  นวย 
 โดยมีคุณลักษณะ ยางใด ยาง น่ึง  รื  
 ดีกวา ดังน้ี
1) ในกรณีที่มี นวยความจา บบ Cache 
     Memory รวมในระดับ (Level)  ดียวกัน 
     ขนาดไมน้ ยกวา 4 MB ต้ งมีความ ร็ว 
      ัญญาณนา ิกาพื้นฐานไมน้ ยกวา 2.3 
     GHz  ละมี นวยประมวลผลด้าน 
     กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม 
     น้ ยกวา 10  กน  รื
2) ในกรณีที่มี นวยความจา บบ Cache 
     Memory รวมในระดับ (Level)  ดียวกัน 
     ขนาดไมน้ ยกวา 6 MB ต้ งมีความ ร็ว 
      ัญญาณนา ิกาพื้นฐานไมน้ ยกวา 1.8 
     GHz  ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณ 
     นา ิกาได้ในกรณีที่ต้ งใช้ความ 
      ามารถในการประมวลผล ูง
-มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 
  รื ดีกวา ขนาดไมน้ ยกวา 8 GB
-มี นวยจัด ก็บข้ มูล ชนิด SATA  รื ดี 
 กวา ขนาดความจุไมน้ ยกวา 1 TB  รื  
 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม 
 น้ ยกวา 250 GB จานวน 1  นวย
-มีจ ภาพที่ร งรับความละ ียดไมน้ ย 
 กวา 1,366 x 768 Pixel  ละมีขนาดไม 
 น้ ยกวา 12 น้ิว
-มีช ง ชื่ มต  (Interface)  บบ USB 2.0 
  รื ดีกวา ไมน้ ยกวา 3 ช ง
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-มีช ง ชื่ มต บบ HDMI  รื  VGA 
 จานวนไมน้ ยกวา 1ช ง
-มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื ขาย (Network 
 Interface)  บบ 10/100/1000 Base-T  รื  
 ดีกวา จานวนไมน้ ยกวา 1 ช ง
- ามารถใช้งานได้ไมน้ ยกวา Wi-Fi 
 (IEEE 802.11b, g, n, ac)  ละ Bluetooth

จัดซ้ื ครื่ งพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึกพร้ มติดต้ังถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท

จานวน 7,500 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็น ุปกรณ์ที่มีความ ามารถ ป็น Printer, 
 Copier , Scanner  ละ Fax ภายใน ครื่ ง 
  ดียวกัน
- ป็น ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึกพร้ มติดต้ัง 
 ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 
 โรงงานผู้ผลิต
-มีความละ ียดในการพิมพ์ไมน้ ยกวา 
 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับ 
 กระดาษ A4 ไมน้ ยกวา 27  น้าต นาที 
 (ppm)  รื  8.8 ภาพ ต นาที (ipm)

-มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ 
 A4 ไมน้ ยกวา 15  น้าต นาที (ppm) 
  รื  5 ภาพต นาที(ipm)

- ามารถ กน ก าร ขนาด A4 (ขาวดา 
 - ี) ได้
-มีความละ ียดในการ กน ูง ุดไมน้ ย 
 กวา 1,200 x 600  รื  600 x 1,200 dpi
-มีถาดป น ก าร ัตโนมัติ(Auto 
 Document Feed)
- ามารถถาย า นา ก ารได้ทั้ง ี ละ 
 ขาวดา
- ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้ ยกวา 99 
  า นา
- ามารถย ละขยายได้25 ถึง 400 
  ป ร์ ซ็นต์
-มีช ง ชื่ มต  (Interface)  บบ USB 2.0 
  รื ดีกวา จานวนไมน้ ยกวา 1 ช ง
-มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื ขาย (Network 
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 Interface)  บบ 10/100 Base-T  รื ดีกวา 
 จานวนไมน้ ยกวา 1 ช ง  รื   ามารถใช้ 
 งานผาน  ครื ขายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 
 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใ กระดาษได้ไมน้ ยกวา 100  ผน
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  ละ Custom

จัดซ้ื ครื่ ง าร งไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 2 ครื่ งๆละ
2,500 บาท

จานวน 5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ครื่ ง าร งไฟฟา 
 มีกาลังไฟฟาด้านน กไมน้ ยกวา 800 VA  
 (480 Watts)  ามารถ าร งไฟฟาได้ไมน้ ย 
 กวา 15 นาที จานวน 2  ครื่ งๆละ 2,500 
 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
คา ก บบ คาควบคุมงานที่จายใ ้ ก กชน นิติบุคคล รื บุคคลภาย
น ก พื่ ใ ้ได้มาซ่ึง ิ่งก ร้าง

คา ก บบที่จายใ ้ ก กชน นิติบุคคล รื บุคคลภายน ก พื่ ใ ้
ได้มาซ่ึง ิ่งก ร้าง

จานวน 230,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคา ก บบ ที่จายใ ้ ก กชน 
 นิติบุคคล  รื บุคคลภายน ก พื่ ใ ้ได้มา 
 ซ่ึง ิ่งก ร้าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,008,200 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 120,000 บาท
คาต บ ทนพนักงานจ้าง จานวน 108,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาต บ ทนพนักงานจ้าง
 ทั่วไป  ดื นละ 9,000 บาท 1  ัตรา จานวน 
 12  ดื น
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งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง จานวน 12,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราว
 ใ ้ กพนักงานจ้างตามประกาศ ก.จ., ก.ท. 
  ละก. บต. รื่ ง กา นดมาตรฐานทั่วไป 
  กี่ยวกับ ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน วน
 ท้ งถ่ิน ลูกจ้าง ละพนักงานจ้างข ง  ปท. 
 ได้รับ งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราว จานวน 
 1 ราย

งบด้าเนินงาน รวม 622,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 192,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาราย ดื นชางไฟฟา 
  ละโยธา  ดื นละ 8,000 บาท 2 คน จานวน 
 12  ดื น

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ จานวน 200,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาวั ดุไฟฟา  ชน  ล ดไฟฟา 
 ฟิว ์ ขา ล ดฟลู ร ซน ์  บรก ก ร์ 
 โคมไฟฟา  ข็มขัดรัด าย ฯลฯ

วั ดุก ร้าง จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุก ร้าง
 ตางๆ  ชน  ิน ทราย ปูน ท   ี  ปรง ฯลฯ

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ล่ืน จานวน 200,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื น้ามันดี ซล น้ามัน 
  บนซิน น้ามัน ล ล่ืน า รับรถบรรทุกติด 
  ครน ละ นับ นุน  ครื่ งจักรกลข งทาง 
 ราชการ  กชน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 3,745,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,745,700 บาท
คาก ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 11 

ข้างโรง า ารโรง รียนวัดท ง ล่ื น
จานวน 24,900 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 3.00  มตร ยาว  
 16.00   มตร  นา 0.15  มตร  รื มีพื้นที่ 
 ค ล.ไมน้ ยกวา  48.00  ตาราง มตร  ละ 
 ลง ินคลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร 
  รื ตาม ภาพพื้นที่ ปรากฏตาม ผน
 พัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565)  น้าที่ 55

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 11 

จากถนนลาดยางซ ยบ้านนายลาพวน ืบจากคล้าย
จานวน 236,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 3.50  มตร ยาว 
 130.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื มีพื้นที่ 
 ค ล.ไมน้ ยกวา 455 ตาราง มตร  ละลง ิน 
 คลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร  รื ตาม 
  ภาพพื้นที่ ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (2561-2565)  น้าที่ 54

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 11 

จากถนนลาดยางถึงบ้านนางไฉน  พลิพล
จานวน 39,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 2.50  มตร 
 ยาว 30.00   มตร  นา 0.15  มตร  รื มี 
 พื้นที่ ค ล.ไมน้ ยกวา 75.00  ตาราง มตร 
  ละลง ินคลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร 
  รื ตาม ภาพพื้นที่ ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (2561-2565)  พิ่ มติม ครั้งที่ 2 
  น้าที่ 34
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โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 12 

จาก ค ล. ดิม บ้านนาง ุมาลี พ็ง ลิตย์
จานวน 218,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 3.00  มตร ยาว 
 140.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื มีพื้นที่ 
 ค ล.ไมน้ ยกวา 420 ตาราง มตร  ละลง ิน 
 คลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร  รื ตาม 
  ภาพพื้นที่ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (2561-2565)  น้าที่ 64

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 13 

ายบ้านนาย ฉล้ม พึ่ง ื
จานวน 301,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็กกว้าง 3.00  มตร 
 ยาว 193.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื
 มีพื้นที่ ค ล.ไมน้ ยกวา 579  ตาราง มตร 
  ละลง ินคลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร 
  รื ตาม ภาพพื้นที่ ปรากฏตาม ผน
 พัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ครั้งที่ 2  น้า 27

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 7  จาก ค ล. ดิม 
บ้านนายบัว บุญลา ถึง บ้านนางละมาย ข็มกลัด

จานวน 96,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 3.00  มตร 
 ยาว 62.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื มี
 พื้นที่ ค ล.ไมน้ ยกวา 186 ตาราง มตร 
  ละลง ินคลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร 
  รื ตาม ภาพพื้นที่ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน(2561-2565)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 2 
  น้าที่ 8
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โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 7 

จาก ค ล. ดิม ถึงบ้านนาง าวพัชรี ภูษาท ง
จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็กกว้าง 2.50  มตร        
 ยาว 31.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื มี 
 พื้นที่ ค ล.ไมน้ ยกวา77.50 ตาราง มตร 
  ละลง ินคลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร     
  รื ตาม ภาพพื้นที่ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (2561-2565)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 2 
  น้า 8

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 7
จาก ค ล. ดิม ถึงบ้านนางวรรณี  ชื้ ขจร

จานวน 120,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 3.00  มตร 
 ยาว 77.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื มี
 พื้นที่ ค ล.ไมน้ ยกวา 231 ตาราง มตร 
  ละลง ินคลุกไ ลาทางข้างละ 0.20  มตร 
  รื ตาม ภาพพื้นที่ ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (2561-2565)  น้า 35

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 8
จาก ยกบ้านนายประจวบ  ก้ว มื ง  ถึงบ้าน
นาง ังวาล  ชูช

จานวน 62,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 3.00  มตร 
 ยาว 40.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื มี
 พื้นที่ ค ล.ไมน้ ยกวา 120 ตาราง มตร 
  ละลงลูกรังไ ลทาง  ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ครั้งที่ 2  น้า 15 

วันที่พิมพ์ : 31/3/2564  15:10:18 น้า : 52/68



โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 9 

จากถนนค. .ล. ดิม – บ้านนายบรรจง ปานท ง
จานวน 75,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 2.50  มตร 
 ยาว 58.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื
 มีพื้นที่ ค ล.ไมน้ ยกวา 154.00 ตาราง มตร 
  ละลง ินคลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร 
  รื ตาม ภาพพื้นที่ ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (2561-2565)  น้า 47

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก มูที่ 9 

จากถนนค. .ล. ดิม – บ้านนาย วีย บารุงผล
จานวน 84,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน 
 ค นกรีต ริม ล็ก กว้าง 2.50  มตร ยาว 
 65.00  มตร  นา 0.15  มตร  รื มีพื้นที่ 
 ค ล.ไมน้ ยกวา 162.50 ตาราง มตร  ละ 
 ลง ินคลุกไ ลทางข้างละ 0.20  มตร     
  รื ตาม ภาพพื้นที่ ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (2561-2565)  น้า 44

โครงการก ร้างถนนค นกรีต ริม ล็ก ดิม คล งน้าทิ้ง ชื่ มต  
มูที่ 4 ถึง ถนน วง า-ด นกราง

จานวน 411,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนน  
 ค นกรีต ริม ล็ก ดิม คล งน้าทิ้ง
  ชื่ มต   มูที่ 4 ถึง ถนน วง า-ด นกราง 
 กว้าง 4.00  มตร ยาว 198.00  มตร  นา 
 0.15  มตร  รื มีพื้นที่ ค. .ล.ไมน้ ยกวา 
 792 ตาราง มตร  ละลง ินคลุกไ ลทาง 
 ข้างละ 0.20  มตร  รื ตาม ภาพพื้นที่ 
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2  น้า 6
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โครงการก ร้างถนนดิน มูที่ 7 ซ ยบ้านนางมณี บุญปลีก จานวน 84,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนนดิน ฐานดิน 
 กว้าง 4.00  มตร ผิวจราจรกว้าง 3.00  มตร 
 ยาว 120.00  มตร  ูง 0.70  มตร   ละลง ิน 
 คลุก 3.00  มตร ยาว 120.00  มตร  นา 0.10 
  มตร ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (2561- 
 2565)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 2  น้า 9 

โครงการก ร้างถนนดิน มูที่ 8 จากบ้านนางนงนุช ก้ว มื ง 
ถึง ขตบ้านนายจันทร์ ก้ว มื ง

จานวน 35,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างถนนดิน ฐานดิน 
 กว้าง 4.00  มตร ผิวจราจรกว้าง 3.00  มตร 
 ยาว 90.00  มตร  ูง 0.50  มตร   ละลง ิน 
 คลุกกว้าง 3.00  มตร ยาว 90.00  มตร  นา 
 0.10  มตร ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (2561-2565)  น้า 79  

โครงการก ร้างศาลา นกประ งค์ มูที่ 10

บริ วณประปา มูบ้านทุง ค
จานวน 230,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาก ร้างศาลา นกประ งค์ 
 กว้าง 6.00  มตร ยาว 12.00  มตร ปรากฏ 
 ตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565)  
  น้า 110

โครงการขุดล กคล ง ละวางท  ค. .ล.พร้ มบ พัก มูที่ 6 
บริ วณ ท้งค์น้าประปา

จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาขุดล กคล ง ภาพ ดิม 
 กว้าง 4.00  มตร  มตร ยาว 1,000  มตร ลึก 
 2.00  มตร ขุดล กใ มใ ้มี ภาพ กว้าง 
 4.00  มตร  มตร ยาว 1,000  มตร  ลึก 2.50 
  มตร  ละวางท  ค ล. ขนาด ้นผา 
 ศูนย์กลาง 0.60  มตร จานวน 24 ท น  ละ 
 บ พัก 1  ง ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ ง 
 ถ่ิน (2561-2565)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 2  น้า 7
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คาก ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการขยาย ขตไฟโคมกิ่ง ด่ียว
ูง 9.00 มตร บบโซลา ซลล์

2 ขต

จานวน 996,000 บาท

- พื่ จายในโครงการขยาย ขต
 ไฟโคมกิ่ง ด่ียว  ูง 9.00  มตร 
  บบโซลา ซลล์ 2  ขต
   1.  ยก ะพาน ค ล.วัดพวงท ง
        มูที่ 8  ละ  มูที่ 13 จานวน 
       12 ต้น
   2.  ยก ะพาน  มูที่ 7  ละ  มูที่ 10

       จานวน 12 ต้น รวมจานวน 24 ต้น
       พร้ ม ุปกรณ์ ละติดต้ัง ทั้ง 2  ขต
       ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
       (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
        น้า 33

คาบารุงรักษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่งก ร้าง

โครงการปรับปรุง ้ งประชุม ภา ทศบาล
ตาบล พชร มื งท ง

จานวน 240,000 บาท

- พื่ จายในโครงการปรับปรุง                  
  ้ งประชุม ภาฯ โดยปรับปรุง  
 ฝา พดานฉาบ รียบ บบฝา ลุม
  ละติดต้ังระบบไฟ ง วาง บบ
 ดาวน์ไลท์ พร้ มกรุผนังภายใน
 ด้วยไม้ ัด ักทั้ง ้ งประชุม ภาฯ
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
  น้า 40
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โครงการปูผิวยาง ฟัลท์ติกค นกรีต ทับผิวถนนค นกรีต ดิม  
มูที่ 8 ถนน ายคู มื งวัดประดับ ข้ามาถนน ้นทางไป ้วยใผ

จานวน 203,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาปูผิวยาง ฟัลท์ติก 
 ค นกรีต ทับผิวถนนค นกรีต ดิม ผิวจราจร 
 กว้าง 3.00  มตร ระยะทาง ยาว 225.00  
  มตร  นา 0.05  มตร   รื มีพื้นที่ไมน้ ย 
 กวา 675 ตาราง มตร ปรากฏตาม ผนพัฒนา 
 ท้ งถ่ิน (2561-2565)  น้า 39

โครงการปูผิวยาง ฟัลท์ติกค นกรีต ทับผิวทางถนนค นกรีต ดิม
มูที่ 9 จาก วนนาย มพร กุฎีรัตน์ - กลุมบ้านนาย วง กตุท ง

จานวน 150,800 บาท

- พื่ จาย ป็นคาปูผิวยาง ฟัลท์ติก 
 ค นกรีต ทับผิวทางถนนค นกรีต ดิม       
 ผิวจราจร กว้าง 3.00  มตร ระยะทาง ยาว  
 166.00   มตร  นา 0.05  มตร   รื มีพื้นที่ 
 ไมน้ ยกวา 498 ตาราง มตร  ปรากฏตาม 
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565)  พิ่ม ติม 
 ครั้งที่ 2  น้า 34

งบเงินอุดหนุน รวม 520,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,500 บาท
งิน ุด นุน วนราชการ

โครงการขยาย ขตไฟฟาทาง าธารณะ ( ายดับ) 
พร้ มโคมกิ่ง มู 14 จากบ้านนาง มทรง พึ่งทรัพย์ 
ถึงบ้านนายวิก คง ง

จานวน 288,500 บาท

- พื่ จายในโครงการขยาย ขตไฟฟา
 ทาง าธารณะ ( ายดับ) พร้ มโคมกิ่ง 
  มู 14 ระยะทาง 600.00  มตร  ติดต้ัง 
 กิ่งโคมไฟ จานวน 18 ต้น ปรากฏตาม
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565)  น้า 73
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โครงการข ขยาย ขตไฟฟา รงต่า ( ายดับ) พร้ มกิ่งโคม มูที่ 10 

จากบ้านนางมาลี มี ก้ว ถึงบ้านนายบุญ ง พล ย ง
จานวน 110,000 บาท

- พื่ จายในโครงการขยาย ขตไฟฟา รงต่า 
 ( ายดับ) พร้ มกิ่งโคม  มูที่ 10 ระยะทาง 
 110  มตร  ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (2561-2565)  น้า 50   

โครงการข ขยาย ขตไฟฟา รงต่า พร้ มกิ่งโคม มูที่ 12

จากบ้านนายท งคา ภูระ งษ์ - บ้านนาง วาท ผ งพึ่ง
จานวน 90,000 บาท

- พื่ จายในโครงการขยาย ขตไฟฟา รงต่า 
 พร้ มกิ่งโคม  มูที่ 12 ระยะทาง 90.00  มตร  
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565) 
  น้า 62

โครงการข ขยาย ขตไฟฟา รงต่า มูที่ 12 จาก าไฟ ดิม 
ถึงทาง ข้าบ้านนายจารูญ  ร ดจรูญ

จานวน 32,000 บาท

- พื่ จายในโครงการขยาย ขตไฟฟา รงต่า 
  มูที่ 12 ระยะทาง 32  มตร ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (2561-2565)  พิ่ม ติม ครั้งที่ 
 2  น้า 25

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,053,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 120,000 บาท
คาต บ ทนพนักงานจ้าง จานวน 108,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
 คนละ 9,000 บาท 1 คน จานวน 12  ดื น 
 ( านักปลัด)
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งิน พิ่มตาง ๆข งพนักงานจ้าง จานวน 12,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน พิ่มการคร งชีพชั่วคราวใ ้ 
  กพนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. ละ 
 ก. บต.  รื่ งมาตราฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก 
  กณฑ์การใ ้พนักงาน วนท้ งถ่ิน ลูกจ้าง 
  ละพนักงานจ้างข ง  ปท. ได้รับ งิน พิ่ม 
 การคร งชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ข ง านัก 
 ปลัด  ดื นละ 1,000 บาท 1  ัตรา จานวน 12 
  ดื น
 

งบด้าเนินงาน รวม 933,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 653,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 558,000 บาท

- พื่ จาย ป็น
   1. คาจ้าง มา รื คาบริการกาจัดขยะ 
       มูลฝ ย ละ ิ่งปฏิกูล
   2. คาจ้าง มาคนงาน ก็บขนขยะมูลฝ ย 
        ละ ิ่งปฏิกูล จานวน 3  ัตราๆละ 8,000 
       บาท จานวน 12  ดื น
   3. คาประกันภัยรถบรรทุกขยะ

รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โครงการจัดการขยะในครัว รื น ยางย่ังยืน จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการดา นินงาน 
 โครงการจัดการขยะในครัว รื น ยางย่ังยืน 
 ( านักปลัด) ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 
   น้า 44
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โครงการธนาคารขยะ จานวน 5,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการดา นินงาน 
 โครงการธนาคารขยะ  ชน คาจัดซ้ื ขยะ 
 รีไซ คิล คาวั ดุ  ุปกรณ์ คาตก ตง ถานที่ 
 คา า าร คา า ารวาง  ละ ครื่ งด่ืม 
 คาต บ ทนวิทยากร คาจ้าง มายาน 
 พา นะ คาจ้าง มา  ครื่ งขยาย ียง 
 คาใช้จาย ื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ ( านักปลัด) 
 ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  น้า 133

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการบารุงรักษา 
 ซ ม ซมรถยนต์บรรทุกขยะ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ถังขยะ 
วั ดุยานพา นะ ละขน ง จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดซ้ื วั ดุ
 ยานพา นะ ละขน ง  ชน  บต ต รี่ 
 ยางน ก ยางใน  ายไมล์ พลา ฯลฯ

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ล่ืน จานวน 150,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายวั ดุ ชื้ พลิง ละ 
  ล ล่ืน

วั ดุ ครื่ ง ตงกาย จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื วั ดุ ครื่ ง ตงกาย
 คนงานประจารถขยะ  ชน ถุงมื ยาง  รื  
  นัง ผ้าปิดปากปิดจมูก ร ง ท้ายาง ุ้ม ้น 
 ราง ท้าบู๊ท  ื้ ขนยาว กาง กงขายาว ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โครงการจัด วทีประชาคม พื่ จัดทา ผนพัฒนาท้ งถ่ิน จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัด วที 
 ประชาคม  พื่ จัดทา ผนพัฒนาท้ งถ่ิน
 ใ ้ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย 
 วาด้วยการจัดทา ผนพัฒนาข ง  ปท. 
 พ.ศ. 2548  ละที่ ก้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน 
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2  น้า 41

โครงการจัด วทีประชาคม มูบ้าน จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดทา วที 
 ประชาคม มูบ้าน  พื่ ง ริมกระบวนการ
 มี วนรวม ละรับฟังความคิด ็นข ง 
 ประชาชนใน รื่ งตางๆ คาใช้จายในการ
 จัดทา ผนชุมชน ฯลฯ ปรากฏตาม
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 95

โครงการ ง ริม ละ นับ นุนการพัฒนา ละฝก าชีพข งชุมชน จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครงการ ง ริม 
  ละ นับ นุนการพัฒนา าชีพ  ละฝก 
  าชีพข งชุมชน  ชน คาวั ดุ ุปกรณ์     
 ปายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 127
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 288,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 282,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 192,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาคนงานทั่วไปราย 
  ดื น จานวน 2 คน  ดื นละ 8,000 บาท/คน 
 (ก งการศึกษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาใช้จายดา นินการจัดภูมิทัศน์ ร้าง วน ย ม ละ วน าธารณะ 
ทศบาลตาบล พชร มื งท ง

จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายดา นินการจัดภูมิทัศน์ 
  ร้าง วน ย ม ละ วน าธารณะ ทศบาล 
 ตาบล พชร มื งท ง ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 132

คาบารุงรักษา ละซ ม ซม จานวน 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 6,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการชาระคาน้า 
 ประปาข งพิพิธภัณฑ์บ้านคู มื ง
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 592,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 592,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 192,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจ้าง มาคนงานทั่วไป
 ราย ดื น จานวน 2 คน  ดื นละ 8,000 บาท 
 (ก งการศึกษาฯ)

รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โครงการ ขงขันกี า ทศบาล ัมพันธ์ต้านยา พติด จานวน 250,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ ขงขันกี า 
 ชุมชน ัมพันธ์ต้านยา พติดข ง ทศบาล 
 ตาบล พชร มื งท ง  ชน คาวั ดุ  ุปกรณ์ 
  ครื่ งขยาย ียง คาใช้จาย ื่นๆ ฯลฯ 
 ปรากฏใน ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ.2561- 
 2565)  น้า 106

โครงการวัน ด็ก งชาติ จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายโครงการวัน ด็ก
  งชาติ  ชน คาวั ดุ  ุปกรณ์ 
 คาใช้จาย ื่นๆ ฯลฯ ปรากฏตาม ผน
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 101

โครงการ ง ริม ละ นับ นุนกี า จานวน 50,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการ งนักกี า
  ข้ารวมการ ขงขันในรายการตางๆที่
  นวยงาน ื่น ภาครัฐ รื กชนที่จัด 
  ขงขัน ฯลฯ ปรากฏตาม ผนพัฒนา
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 140
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 350,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาใช้จายในพิธีการศา นาตางๆ จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในพิธีทางศา นา 
 ตางๆที่ ทศบาลจัดข้ึน  รื รวมกับ นวยงาน 
  ื่น ฯลฯ (ก งการศึกษาฯ) ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 123

โครงการจัดงานประ พณี งกรานต์ จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดงาน 
 ประ พณี งกรานต์  ชนคาวั ดุ  ุปกรณ์ 
 คาตก ตง ถานที่  ละคาใช้จาย ื่นๆ 
 ที่ กี่ยวข้ งกับโครงการฯใ ้ ป็นไปตาม 
 ระ บียบฯ ที่ กี่ยวข้ ง ฯลฯ ปรากฏตาม 
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 123

โครงการจัดงานวัน ข้าพรรษา จานวน 20,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในโครงการจัดงาน
 วัน ข้าพรรษา  ชน คา ทียน คาตก ตง
  ถานที่  ละคาใช้จาย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
 ใ ้ ป็นไปตามระ บียบที่กา นดใ ้
 ปฏิบัติได้ (ก งการศึกษาฯ) ปรากฏตาม
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 123
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โครงการประ พณีล ยกระทง จานวน 100,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดงาน 
 ประ พณีล ยกระทง  ชน คาวั ดุ  ุปกรณ์ 
 คาตก ตง ถานที่  ละคาใช้จาย ื่นๆ 
 ที่ กี่ยวข้ งกับการจัดงาน ตามระ บียบฯ 
 กา นดใ ้ดา นินการได้ (ก งการศึกษาฯ) 
 ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 124

โครงการวันราลึก ดุดีวีรชนคน วง า จานวน 150,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
 รวมขบวน ดุดีวีรชนคน วง า  ละ
 คาใช้จาย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ งกับ
 โครงการ ฯลฯ ปรากฏตาม ผนพัฒนา
 ท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 124

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งิน ุด นุน วนราชการ

โครงการ ง ริมการท ง ที่ยว ละกระตุ้น ศรษฐกิจ
า ภ วง า จัง วัด างท ง ประจาปงบประมาณ

2564 (งาน ดุดีวีรชนคน วง า ครั้งที่ 15)

จานวน 40,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน า ภ วง า 
  ป็นคาใช้จาย โครงการ ง ริมการท ง 
  ที่ยวข ง า ภ วง า (ก งการศึกษาฯ) 
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 
 2565)  น้า 126
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 166,000 บาท

งบลงทุน รวม 166,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 166,000 บาท
คาก ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการก ร้างรั้วพิพิธภัณฑ์บ้านคู มื ง จานวน 166,000 บาท

- พื่ จายในโครงการก ร้าง
 รั้วพิพิธภัณฑ์บ้านคู มื ง 
 ยาว 110  มตร ปรากฏตาม ผน
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

  พิ่ม ติม ฉบับที่ 2  น้า 40

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 63,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่ื งกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

โครงการ นุรักษ์พันธุกรรมพืช ัน น่ื งมาจากพระราชดาริ ม ด็จ
พระกนิษฐาธิราช จ้า กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช
กุมารี

จานวน 30,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาใช้จายในการดา นิน 
 โครงการ นุรักษ์พันธุกรรมพืช ัน น่ื ง
 มาจากพระราชดาริฯ ตาม นัง ื กรม
  ง ริมฯ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว1425 
 ลงวันที่ 4  มษายน 2562 ปรากฏตาม ผน 
 พัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
  น้า 131
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ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วั ดุการ กษตร จานวน 33,000 บาท

- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื ไม้ยืนต้น ไม้ด ก 
 พันธุ์พืช  ญ้าตางๆ  พื่ จัดภูมิทัศน์ใน ขต 
  ทศบาล  ละคาใช้จาย ื่นๆ 
- พื่ จาย ป็นคาจัดซ้ื าร คมีป งกัน ละ 
 กาจัดวัชพืช

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,803,112 บาท

งบกลาง รวม 12,803,112 บาท
งบกลาง รวม 12,803,112 บาท
งิน มทบก งทุนประกัน ังคม จานวน 78,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน มทบก งทุนประกัน ังคม 
 ใ ้ กพนักงานจ้างข ง ทศบาลตาบล พชร 
  มื งท งตามกฎ มายกา นด

งิน มทบก งทุน งินทด ทน จานวน 7,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน มทบก งทุนทด ทนใ ้ 
  กพนักงานจ้างข ง ทศบาลตาบล พชร 
  มื งท ง ตามที่กฎ มายกา นด
 จานวน 7,000 บาท

บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ จานวน 8,962,800 บาท

งิน ุด นุนโครงการ ร้าง ลักประกัน     ด้านรายได้ กผู้ ูง ายุ
- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน า รับ นับ นุน 
 การ ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ 
 ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
  ลัก กณฑ์การจาย บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ
 ข ง งค์กรปกคร ง วนท้ งถ่ิน พ.ศ. 
 2552  ก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
 2562 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน 
 (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 121
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บี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 2,760,000 บาท

งิน ุด นุน า รับโครงการ ริม ร้าง วั ดิการทาง ังคม ใ ้ กผู้
พิการ รื ทุพพลภาพ 
- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน า รับ นับ นุน 
  ง คราะ ์ บี้ยความพิการ ตามระ บียบ 
 กระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์
 การจาย บี้ยความพิการใ ้คนพิการข ง 
  งค์กรปกคร ง วนท้ งถ่ิน พ.ศ. 2553 
  ก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 
 2561-2565)  น้า 121

บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด ์ จานวน 100,000 บาท

งิน ุด นุน า รับโครงการ นับ นุนการจัด วั ดิการทาง ังคม
กผู้ด้ ยโ กา ทาง ังคม

- พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน า รับ นับ นุน 
 การ ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด ์ 
 ตาม นัง ื กรม ง ริมการปกคร ง
  วนท้ งถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 684 
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏตาม 
  ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  น้า 121

าร งจาย จานวน 419,770 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน าร งจายในกรณีฉุก ฉิน 
  ละจา ป็น ม่ื กิด าธารณภัย รื ตุ
 ที่ไม ามารถคาดการณ์ลวง น้า ละก
 ใ ้ กิดความ ดื ดร้ นข งประชาชน 
 ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้ งถ่ิน (พ.ศ.
 2561-2565)  น้า 115
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รายจายตามข้ ผูกพัน

คาบารุง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย จานวน 30,199 บาท

- พื่ จาย ป็น งินบารุง มาคม ันนิบาต 
  ทศบาล งประ ทศไทย โดยคานวณต้ังไว้ 
 ร้ ยละ 1/6 (0.00167) คิดจาก งินรายได้รับ 
 จริงปที่ ล้วมาทุกประ ภท  ัก งิน ุด นุน
 รายรับ(ป 2562) = 35,380,145.81 บาท
  ัก  งิน ุด นุน = 17,297,311 บาท
 คง ลื  = 18,082,834.81

 (18,082,834.81 x 0.00167=30,198.33 บาท)

งิน มทบก งทุน ลักประกัน ุขภาพ ทศบาลตาบล พชร มื งท ง จานวน 90,000 บาท

- พื่ จาย ป็น งิน มทบก งทุน ลักประกัน 
  ุขภาพ ทศบาลตาบล พชร มื งท ง

งิน มทบก งทุนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้ งถ่ิน (กบท.) จานวน 355,343 บาท

- พื่ จาย มทบก งทุนบา น็จบานาญ
 ข้าราชการ วนท้ งถ่ิน (กบท.) ใน ัตราร้ ย 
 ละ 2 ข งรายได้ประจาป ตามงบประมาณ 
 รายรับทั่วไป (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร 
  งินกู้  งินที่มีผู้ ุทิศใ ้  ละ งิน ุด นุน) 
 รายรับ = 43,291,000 บาท
  ัก  งิน ุด นุน = 25,523,850 บาท
 คง ลื    = 17,767,150 บาท
 ร้ ยละ 2   =     355,343 บาท
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