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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลบาง ระบื
า ภ บางคนที จัง วัด มุทร งคราม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,479,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

6,585,300 บาท

รวม

6,585,300 บาท

รวม

6,585,300 บาท

งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม

จานวน

35,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน มทบ งทุนประ นั ังคมใ ้แ ่ งทุนประ ัน
ังคม ตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม
บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ

จานวน

5,060,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่ จ่าย ป็น งิน วั ดิ ารภาครัฐจัด รรใ ้แ ่ผู้ ูง ายุที่มี
ายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถ้วน ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย งิน บี้ยยังชีพ
ผู้ ูง ายุข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2552
และได้ขึ้นทะ บียนข รับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ งค์ รป คร ง
่วนท้ งถิ่นไว้แล้ว โดยจ่าย ัตรา บี้ยยังชีพราย ดื นแบบ
ขั้นบันได
า รับผู้ ูง ายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
ายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
ายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และ ายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 2)
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

980,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ้แ ่คนพิ ารที่มี ิทธิ
ตาม ลั ณฑ์ที่ า นดที่ได้แ ดงความจานงโดย ารข ขึ้น
ทะ บียน พื่ ข รับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับ งค์ รป คร ง
่วนท้ งถิ่นแล้ว โดยคนพิ ารมี ายุ 18 ปีขึ้นไป
ได้รับ บี้ยความพิ ารคนละ 800 บาทต่ ดื น
(ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่ วันที่ 25 พฤศจิ ายน พ.ศ.2557)
และคนพิ ารที่มี ายุต่า ว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่ ดื น
(ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่ วันที่ 28 มษายน พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 3)
บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด ์

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน วั ดิ าร ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด ์
ใ ้แ ่ผู้ป่วย ด ์ที่แพทย์ได้ใ ้ ารรับร งและทา ารวินิจฉัยแล้ว
และมีความ ป็น ยู่ยา จน รื ถู ท ดทิ้งขาดผู้ ุป าระดูแล
ไม่ ามารถประ บ าชีพ ลี้ยงตน งได้ โดยผู้ป่วย ด ์
ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่ ดื น
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 4)
งิน าร งจ่าย
จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน าร งจ่าย รณีฉุ ฉิน รื จา ป็นใน รณีไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ รื ตั้งจ่ายงบประมาณไว้แต่ไม่ พียงพ
รายจ่ายตามข้ ผู พัน
งินบารุง ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย
พื่ จ่าย ป็น งินบารุง ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย
โดยพิจารณาจา งบประมาณรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ย ว้น งินจ่ายขาด งิน ะ มและ งิน ุด นุนทุ ประ ภท
ต้ งไม่น้ ย ว่าร้ ยละ 1/6 (0.00167) ข งรายรับ
แต่ไม่ ิน 750,000 บาท ทั้งนี้ ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย

จานวน

24,100 บาท
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งิน มทบ งทุน งินทดแทน

จานวน

3,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน มทบ งทุน งินทดแทน โดยใ ้ มทบ
ข้า งทุน งินทดแทน ป็นรายปีใน ัตราร้ ยละ 0.2 พิจารณา
จา ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามระ บียบและ นัง ื ั่ง าร
ที่ ี่ยวข้ ง ดังนี้
- พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- นัง ื านั งานประ ัน ังคม ด่วนที่ ุด ที่ ร. 0625/ว5344
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
- นัง ื ระทรวงแรงงาน ด่วนที่ ุด ที่รง 0625/ว2506
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้ งถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

276,100 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน มทบ งทุนบา น็จ/บานาญข้าราช าร
ท้ งถิ่น โดยตั้งจ่ายใน ัตราร้ ยละ 2 ข งรายได้ประจาปี
งบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จา พันธบัตร งิน ู้
งินมีผู้ ุทิศใ ้และ งิน ุด นุน)
งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพ

จานวน

77,100 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

7,318,675 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,760,376 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นข งนาย ทศมนตรี จานวน 1 คน และร ง
นาย ทศมนตรี จานวน 2 คน จานวน 12 ดื น
ค่าต บแทนราย ดื นนาย /ร งนาย งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
จานวน

120,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพ ทศบาลตาบล
บาง ระบื ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย
ด่วนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 มษายน 2550
ตั้งจ่ายไม่น้ ย ว่าร้ ยละ 50 ข งค่าบริ าร าธารณ ุขที่ได้รับ
จา งทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนประจาตาแ น่งข งนาย
ทศมนตรี จานวน 1 คน และร งนาย
ทศมนตรี จานวน 2 คน จานวน 12 ดื น
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ค่าต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย
พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนพิ ศษข งนาย
ทศมนตรี จานวน 1 คน และร งนาย
ทศมนตรี จานวน 2 คน จานวน 12 ดื น
ค่าต บแทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
งค์ ารบริ าร ่วนตาบล

จานวน

120,000 บาท

จานวน

198,720 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนราย ดื น ดังนี้
- ลขานุ ารนาย ทศมนตรี จานวน 1 คน
- และที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี จานวน 1 คน
จานวน 12 ดื น
ค่าต บแทนประธาน ภา/ร งประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนประธาน ภา ทศบาล/ร งประธาน ภา
ทศบาล/ มาชิ ภา ทศบาล ได้แ ่
- ค่าต บแทนประธาน ภา ทศบาลตาบล จานวน 1 คน
- ค่าต บแทนร งประธาน ภา ทศบาลตาบล จานวน 1 คน
- ค่าต บแทน มาชิ ภา ทศบาลตาบล จานวน 10 คน
จานวน 12 ดื น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,490,400 บาท

รวม

3,135,736 บาท

จานวน

2,347,440 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี และ งินปรับปรุง
งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี จานวน 6 ัตรา จานวน 12
ดื น ได้แ ่ ปลัด ทศบาล จานวน 1 ัตรา ัว น้า านั ปลัด
ทศบาล จานวน 1 ัตรา นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 1
ัตรา นั ทรัพยา รบุคคล จานวน 1 ัตรา
นั พัฒนาชุมชน จานวน 1 ัตรา และ
นั วิ คราะ ์นโยบายและแผน จานวน 1 ัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น
จานวน

4,000 บาท

งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น ค่าต บแทนราย ดื น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

90,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งพนั งาน ทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระ บียบ า นด 2 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่ ปลัด
ทศบาล และ ัว น้า านั ปลัด ทศบาล
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง
จานวน

646,296 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป จานวน 5 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่ ผู้ช่วย จ้าพนั งาน
ธุร าร 1 ัตรา ผู้ช่วย จ้าพนั งานประชา ัมพันธ์ 1
ัตรา และ คนงานทั่วไป 3 ัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง
พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้างตามภาร ิจ และ
พนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น งิน พิ่มค่า
คร งชีพชั่วคราว ฯลฯ จานวน 12 ดื น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่
ทศบาล งินประโยชน์ต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ช่น ค่าต บแทนประธาน รรม าร าร ลื ตั้งและ
คณะ รรม าร าร ลื ตั้งประจา งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ผู้
านวย าร ลื ตั้ง รรม าร นุ รรม าร จ้า น้าที่ใน าร
ลื ตั้ง ค่า า ารทา ารน วลา ค่าต บแทนคณะ รรม าร
ประ มินผลงานพนั งาน ทศบาล ค่าต บแทน าร ั่งใช้ ปพร.
ค่าต บแทนคณะ รรม าร บ วน ค่า ัมนาคุณคณะ รรม าร
บคัด ลื และ งินประโยชน์ต บแทน ื่น ๆ ป็น รณี
พิ ศษ ค่าต บแทนบุคคล รื คณะ รรม ารที่ได้รับ ารแต่งตั้ง
ตาม ฎ มายว่าด้วย ารจัดซื้ จัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ ฯลฯ

จานวน

48,000 บาท

รวม

1,480,299 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนผู้ปฏิบัติงานน วลาราช าร ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง และบุคคลที่ได้รับ
ารแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร ตามระ บียบข งทาง
ราช าร า นด
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

60,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้ ค่า ู้ยืม งิน พื่ ชาระค่าราคา
บ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิ จ่ายได้รับตามระ บียบข ง
ทางราช าร า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่ จ่าย ป็น งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา และผู้มี ิทธิได้รับ งินช่วย ลื ารศึ ษา
บุตรตามระ บียบข งทางราช าร า นด
ค่าใช้สอย

จานวน

38,000 บาท

รวม

529,500 บาท

จานวน

189,500 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) ตั้งไว้ 15,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาจัดทาปาย
ประชา ัมพันธ์ ต่าง ๆ
(2) ตั้งไว้ 4,500 บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าทรัพย์ ิน (ที่ดินบริ วณ
านั งาน ทศบาล) และ โดม าคารลาน ี า ลาน ิจ รรม
น ประ งค์
(3) ตั้งไว้ 36,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ช่า ครื่ งถ่าย าร
ประจา ทศบาล
(4) ตั้งไว้ 84,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภาย
น ปฏิบัติ น้าที่ใน ทศบาล
จานวน 1 คน 12 ดื น
(5) ตั้งไว้ 50,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัดทา ารประชา
ัมพันธ์ ื่ ิ่งพิมพ์ต่าง ๆ พื่ าร ผยแพร่งาน ภาร ิจงานข ง
ทศบาลตาบลบาง ระบื
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรมโครง าร บรมและศึ ษาดูงาน
า รับ ผู้บริ าร มาชิ ภา พนั งานและลู จ้างใน าร
น้ มนา ลั ปรัชญาข ง ศรษฐ ิจพ พียงมาใช้ใน ารปฏิบัติงาน
และ าร ดารงชีวิต (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 2565 น้าที่ 84 ลาดับที่ 75 และ ตามบันทึ ข้ ความ
งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบล
บาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 1
ตาม ารแนบท้ายที่ 1/1)
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วดแข่งขัน
จานวน

10,000 บาท

(1) ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่ารับร ง ค่า า าร ค่า ครื่ ง
ดื่ม ค่าข งขวัญ ค่าพิมพ์ าร ค่าใช้ที่จ่าย ี่ยว นื่ งใน าร
รับร งรวมทั้งค่าบริ ารด้วย และค่าใช้จ่าย ื่นซึ่งจา ป็นต้ งจ่ายที่
ี่ยว ับ ารรับร ง พื่ ป็นค่ารับร งใน ารต้ นรับบุคคล รื
คณะบุคคลที่นิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม รื ทัศนะศึ ษาดูงาน
ใ ้ตั้งจ่ายได้ไม่ ินร้ ยละ 1 ข งรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่
รวม งิน ุด นุน ฉพาะ ิจ งิน ู้ งินจ่ายขาด งิน ะ มและ งินที่มี
ผู้ ุทิศใ ้
(2) ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ลี้ยง
รับร ง า าร ครื่ งดื่มต่าง ๆ และค่าบริ ารใน ารประชุม ภา
ทศบาล รื คณะ รรม าร รื คณะ นุ รรม าร ที่ได้รับ ารแต่ง
ตั้งตาม ฎ มาย รื ตามระ บียบข งทางราช าร
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ิจ รรมฝึ บรม ัมมนา

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดงาน ิจ รรมวัน งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ประจาปี ช่น ค่า า าร ครื่ งดื่ม วั ดุ
ารโฆษณาและ ผย
แพร่ และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ตามความจา ป็นที่ต้ งจ่ายตาม ิจ รรม
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ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั รและน ราช
าณาจั ร

จานวน

35,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

336,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า าร ดินทางไปราช าร า รับผู้บริ าร มาชิ
ภา พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ลื ตั้ง (ย ว้นค่าต บแทน จ้า น้าที่ใน าร ลื
ตั้ง)
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่าย า รับ ลื ตั้งข ง ทศบาลตาบล
บาง ระบื รื นับ นุนค่าใช้จ่าย า รับ ลื ตั้ง มาชิ ภา
ผู้แทนราษฎร รื าร ลื ตั้ง ื่น ๆ ตามที่ ฎ มาย า นด
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรม
พื่ จ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรมข งคณะผู้
บริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ลู จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง ทั้งดา นิน าร ง รื ่วนราช าร
ื่น น่วยงาน ชน ป็นผู้ดา นิน าร
ค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซม
พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาซ่ มแซมและบารุงรั ษาทรัพย์ ินข ง
ทศบาล พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
(1) ตั้งไว้ 80,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ านั งานต่าง ๆ
ที่ใช้ในราช าร ช่น ครื่ ง ขียน แบบพิมพ์ ระดาษ ปา า
แฟม มุด บัญชี ทะ บียนต่าง ๆ ใบ ร็จรับ งิน ฯลฯ
(2) ตั้งไว้ 15,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าน้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน ทศบาล
(3) ตั้งไว้ 5,000 บาท พื่ จ่าย ป็น ค่าพวงมาลัย มาลา
พานพุ่ม รวยด ไม้ ฯลฯ
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วั ดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

8,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟาและวิทยุ า รับใช้ใน านั งาน
ทศบาล รื ถานที่ในความดูแลข ง ทศบาล ช่น ล ดไฟ
บัลลาตร์ ตาร์ท ต ร์ ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ล ดวิทยุทราน
ซิต ต ร์และชิ้น ่วนวิทยุ ไมค์ล ย พร้ ม ครื่ ง ่ง ัญญาณ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าข ง ครื่ งใช้ต่าง ๆ ช่น แปรง ไม้ วาด
ผงซั ฟ น้ายาถูพื้น น้ายาล้างจาน น้ายาดับ ลิ่น ไม้ วาด ฯลฯ

วั ดุ ่ ร้าง

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ ่ ร้าง ต่าง ๆ ช่น ี ทิน น ร์ น้ามัน
ทาไม้ ปูนซี มนต์ ทราย ยางมะต ย า ร็จรูป จ บ ียม
โถ ้วม แปรงทา ี ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

8,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุต่าง ๆ า รับรถจั รยานยนต์
และรถยนต์ราช ารข ง ทศบาลตาบลบาง ระบื ช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามัน บร น๊ ต รู ายไมล์ พลา น้า ลั่น บร
ครัช ม้ น้า ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

60,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ ชื้ พลิงและ ล่ ลื่น า รับ
รถจั รยานยนต์ และรถยนต์ราช าร น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน จารบี น้ามัน ครื่ ง ฯลฯ ที่ใช้งานข ง ทศบาล
ตาบลบาง ระบื
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุที่ใช้ใน ารโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น แถบ
บันทึ ียง รื ภาพ (แผนซีดี) รูป ี รื ขาวดาที่ได้จา าร
ล้าง ัด ขยาย ฟิล์ม ไลด์ มมโมรี่ าร์ด ระดาษ ขียน
โป ต ร์ ฯลฯ
วั ดุ ครื่ งแต่ง าย

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่ งแต่ง าย ช่น ค่า ครื่ งแบบ
ชุดปฏิบัติงาน ื้ าง ง ผ้า ครื่ ง มายต่าง ๆ มว ฯลฯ
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วั ดุค มพิว ต ร์

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุค มพิว ต ร์ที่ใช้ใน ทศบาลตาบล
บาง ระบื ช่น แผ่นดิ ์ ตลับ มึ ครื่ งพิมพ์ มา ์ ัวพิมพ์
รื แถบพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ค มพิว ต ร์ และ ุป รณ์ ื่น ๆ
วั ดุ ครื่ งดับ พลิง
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่ งดับ พลิง ช่น ถังดับ พลิง ลู บ ลดับ
พลิง ฯลฯ
วั ดุ นื่

จานวน

5,000 บาท

รวม

414,799 บาท

จานวน

305,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟา านั งาน ระบบประปา และที่ ยู่ใน
ความรับผิดช บข ง ทศบาลตาบลบาง ระบื ฯลฯ
ค่าบริ ารโทรศัพท์
จานวน

8,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบริ ารโทรศัพท์ ช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐานใน านั
งานที่ใช้ใน ารติดต่ ราช ารข ง ทศบาล
ค่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

3,799 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตา
ไปรษณียา ร ค่า ช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรม นียมใน ารโ น งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบ ิ ล็ ทร นิ ์ (GFMIS)
และค่า ื่น ๆ ที่ใช้ใน ารติดต่ ราช าร
ค่าบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม
จานวน

95,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัด าวั ดุ ื่น ๆ ที่ไม่ ข้าลั ษณะตามประ ภทราย
จ่าย ช่น มิ ต ร์น้า - ไฟฟา ม รื ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่ ม
แ ๊ ัววาลว์ ปิด - ปิด แ ๊ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา

พื่ จ่าย ป็นค่าบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม ช่น ค่าวิทยุ ื่
าร ค่า ื่ ารผ่านดาว ทียม ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน
ท ร์ น็ต รวมถึง ิน ท ร์ น็ต าร์ดและค่า ื่ าร ื่น ๆ
ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต์ และค่าธรรม นียมที่ ี่ยวข้ ง
พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าพื้นที่ า รับทา ว็บไซต์ข ง ทศบาล

จานวน

3,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

78,000 บาท

รวม

78,000 บาท

จานวน

38,000 บาท

ค่าบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย พื่ ซ่ มแซมบารุง
จานวน
รั ษาโครง ร้างข งครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่ มบารุงตาม
ป ติ รื ค่าซ่ ม ลาง)

40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านั งาน
จัดซื้ ้า ี้ านั งาน
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ้า ี้ที่ใช้ใน านั งาน า รับ
ผู้บริ าร พนั งาน ทศบาล ้า ี้ ้ งประชุม
พื่ ใ ้ พียงพ และทดแทนข ง ดิมที่ชารุด ีย าย
ดังนี้
(1) ้า ี้ า รับผู้บริ าร จานวน 1 ตัว
(2) ้า ี้ า รับพนั งาน ทศบาล จานวน 3 ตัว
(3) ้า ี้ประชุม จานวน 20 ตัว
ป็นไปตาม าร ืบราคาจา ท้ งตลาด
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 95
ลาดับที่ 4 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 31
ตาม ารแนบท้ายที่ 1/31)
ค่าบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย พื่ ซ่ ม
แซมบารุงรั ษาโครง ร้างข งครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่ มบารุงตามป ติ รื ค่าซ่ ม ลาง) ช่น ปลี่ยน ครื่ งรถยนต์
ใ ม่ ทา ีใ ม่ทั้งคัน ปลี่ยนระบบไ ดร ลิ ฯลฯ พื่ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
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งานบริหารงานคลัง

รวม

1,846,325 บาท

รวม

1,403,325 บาท

รวม

1,403,325 บาท

จานวน

965,280 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี และ งินปรับปรุง
งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี จานวน 3 ัตรา จานวน 12
ดื น ได้แ ่ ผู้ านวย าร งคลัง 1 ัตรา
จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี 1 ัตรา จ้าพนั งานพั ดุ 1 ัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น
จานวน

3,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น ค่าต บแทนราย ดื น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

42,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งพนั งาน ทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระ บียบ า นด จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่
ผู้ านวย าร งคลัง
ค่าจ้างลู จ้างประจา
จานวน

232,920 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างลู จ้างประจาข ง ทศบาล จานวน
1 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่ จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งลู จ้างประจา

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ใ ้แ ่ลู จ้างประจาข ง ทศบาล ที่มี
ิทธิได้รับ งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น ค่าต บแทนราย ดื น งิน พิ่มค่า
คร งชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

156,125 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ
จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่ ผู้ช่วย จ้าพนั งานจัด
็บรายได้
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้างตามภาร ิจ ที่มี ิทธิ
ได้รับ งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว ฯลฯ
จานวน 12 ดื น
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งบดาเนินงาน

รวม

443,000 บาท

รวม

107,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่
ทศบาล งินประโยชน์ต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ช่น ค่าต บแทนคณะ รรม ารประ มินผล
งานพนั งาน ทศบาล ค่าต บแทนผู้ได้รับ นุญาตและมีคา ั่งใ ้
ปฏิบัติราช ารใ ้แ ่ ทศบาล ฯลฯ
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง และบุคลา รที่ได้
รับ ารแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร ตามระ บียบข ง
ทางราช าร า นด
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

336,000 บาท

จานวน

236,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่า ค่า ช่าซื้ ค่า ู้ยืม งิน พื่ ชาระราคาบ้านใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ จ่ายได้ตามระ บียบข งทางราช าร
า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่ จ่าย ป็นค่าช่วย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล และลู จ้างประจา และผู้มี ิทธิได้รับ งินช่วย ลื บุตร
ตามระ บียบข งทางราช า นด
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาจัดทาปาย
ประชา ัมพันธ์งาน งคลัง ช่น ปายประชา ัมพันธ์ระยะ วลา
จัด ็บภาษีโรง รื นและที่ดิน ภาษีบารุงท้ งที่ ภาษีปาย ฯลฯ
ที่ ป็นประโยชน์ต่ ทศบาลตาบลบาง ระบื
(2) ตั้งไว้ 216,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคล
ธรรมดา ริม ารปฏิบัติงานตาม น้าที่ป ติข ง ทศบาลตาบล
บาง ระบื จานวน 2 คน จานวน 12 ดื น
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั รและน ราช
าณาจั ร

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรมข งพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งดา นิน าร ง รื ่วน
ราช าร ื่น น่วยงาน ชน ป็นผู้ดา นิน าร
โครง ารจัดทาระบบแผนที่ภาษี ทศบาลตาบลบาง ระบื
จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดทาระบบแผนที่ภาษี ทศบาล
ตาบลบาง ระบื (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 84 ลาดับที่ 76 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 2 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/2)
ค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า าร ดินทางไปราช าร า รับ พนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งในราช าณาจั รและ
น ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรม

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซมทรัพย์ ินข ง
ทศบาล พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี และ งินปรับปรุง
งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี จานวน 1 ัตรา
จานวน 12 ดื น ได้แ ่ นั วิชา ารตรวจ บภายใน

รวม

433,320 บาท

รวม

381,320 บาท

รวม

381,320 บาท

จานวน

379,320 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น

จานวน

2,000 บาท

รวม

52,000 บาท

รวม

37,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่
ทศบาล งินประโยชน์ต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ช่น ค่าต บแทนคณะ รรม ารประ มินผล
งานพนั งาน ทศบาล ค่าต บแทนผู้ได้รับ นุญาตและมีคา ั่งใ ้
ปฏิบัติราช ารใ ้แ ่ ทศบาล ค่าต บแทนคณะ รรม ารที่ได้รับ
ารแต่งตั้งตาม ฎ มายว่าด้วย ารจัดซื้ จัดจ้างและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ ฯลฯ
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง และบุคลา รที่ได้
รับ ารแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร ตามระ บียบข ง
ทางราช าร า นด
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น ค่าต บแทนราย ดื น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่า ค่า ช่าซื้ ค่า ู้ยืม งิน พื่ ชาระราคาบ้านใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ จ่ายได้ตามระ บียบข งทางราช าร
า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่ จ่าย ป็นค่าช่วย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล และลู จ้างประจา และผู้มี ิทธิได้รับ งินช่วย ลื บุตร
ตามระ บียบข งทางราช า นด
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร ต่าง ๆ ค่าโฆษณา ผยแพร่ ฯลฯ
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั รและน ราช
าณาจั ร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรมข งพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งดา นิน าร ง รื ่วน
ราช าร ื่น น่วยงาน ชน ป็นผู้ดา นิน าร
ค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า าร ดินทางไปราช าร า รับ พนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งในราช าณาจั รและ
น ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรม

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซมทรัพย์ ินข ง
ทศบาล พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

85,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

85,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

85,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
โครง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติประจา ทศบาล
ตาบลบาง ระบื

พื่ จ่าย ป็นค่าโครง ารฝึ บรม ลั ูตรชุดปฏิบัติ ารจิต า า
ภัยพิบัติ า รับชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติประจา ทศบาล
ตาบลบาง ระบื และ า า มัครป ง ันและบรร ทา
าธารณภัย (ตามคา ั่งแต่งตั้งข ง ทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 1 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผน
และงบประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบล
บาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข
นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้ง
ที่ 4/2564) ลาดับที่ 3 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/3)
โครง ารรณรงค์ป ง ัน ุบัติ ตุ ทศ าลวัน าคัญและ ่ง ริมใ ้ จานวน
ความรู้ ี่ยว ับภัยและ ารป ง ันภัย
พื่ จ่าย ป็นค่าโครง ารรณรงค์ป ง ัน ุบัติ ตุ ทศ าลวัน าคัญ
ตามนโยบายข งรัฐบาลและ ่ง ริมใ ้ความรู้ ี่ยว ับภัยและ าร
ป ง ันภัย ช่น จัดตั้งจุดบริ ารประชาชนที่ ัญจร ไป - มา
ช่วง 7 วัน ันตราย ่ น ทศ าลวัน าคัญ
จัดตั้งทีม ปพร. ตรวจ วรยามใน วลาค่าคืน บรมทบทวน
ปพร. ตาม ลั ูตรที่ า นด
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 65
ลาดับที่ 49 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 4 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/4)

55,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

550,840 บาท

รวม

506,840 บาท

รวม

506,840 บาท

จานวน

462,840 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาล และจ่าย ป็น งินปรับปรุง
งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี จานวน 1 ัตรา
จานวน 12 ดื น ได้แ ่ ผู้ านวย าร ง ารศึ ษา
ศา นา และวัฒนธรรม
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น
จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น ค่าต บแทนราย ดื น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งพนั งาน ทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระ บียบ า นด จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่
ผู้ านวย าร ง ารศึ ษา ศา นา และวัฒนธรรม
งบดาเนินงาน

รวม

44,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่
ทศบาล งินประโยชน์ต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ช่น ค่าต บแทนคณะ รรม ารประ มินผล
งานพนั งาน ทศบาล ค่าต บแทนผู้ได้รับ นุญาตและมีคา ั่งใ ้
ปฏิบัติราช ารใ ้แ ่ ทศบาล ค่าต บแทนบุคคล รื คณะ
รรม ารที่ได้รับแต่งตั้งตาม ฎ มายว่าด้วย ารจัดซื้ จัดจ้างและ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ฯลฯ
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง และบุคลา รที่ได้
รับ ารแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร บิ จ่ายได้ตาม
ระ บียบข งทางราช าร า นด
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

14,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรมข งพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งดา นิน าร ง รื ่วน
ราช าร ื่น น่วยงาน ชน ป็นผู้ดา นิน าร
ค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่า ค่า ช่าซื้ ค่า ู้ยืม งิน พื่ ชาระราคาบ้านใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ จ่ายได้ตามระ บียบข งทางราช าร
า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่ จ่าย ป็นค่าช่วย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล และลู จ้างประจา และผู้มี ิทธิได้รับ งินช่วย ลื บุตร
ตามระ บียบข งทางราช า นด
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร ต่าง ๆ ค่าโฆษณา ผยแพร่ ฯลฯ
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั รและน ราช
าณาจั ร
พื่ จ่าย ป็นค่า าร ดินทางไปราช าร า รับ พนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งในราช าณาจั รและ
น ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรม

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซมทรัพย์ ินข ง
ทศบาล พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,026,680 บาท

รวม

631,880 บาท

รวม

631,880 บาท

จานวน

587,880 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี และ งินปรับปรุง
งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี จานวน 2 ัตรา
จานวน 12 ดื น ได้แ ่ ผู้ านวย าร ง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้ ม 1 ัตรา และ จ้าพนั งานธุร าร 1 ัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น
จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น ค่าต บแทนราย ดื น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

42,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
โครง ารวัน ด็ แ ่งชาติข ง ทศบาลตาบลบาง ระบื
พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรมโครง ารวัน ด็ แ ่งชาติข ง ทศบาล
ตาบลบาง ระบื (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 17 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 5 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/5)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งพนั งาน ทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระ บียบ า นด จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่
ผู้ านวย าร ง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้ ม
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งบดาเนินงาน

รวม

394,800 บาท

รวม

172,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ช่น ค่าต บแทน า า มัครบริบาล
ท้ งถิ่น ซึ่งผ่าน าร บรม ลั ูตรที่ ี่ยว ับ ารดูแลผู้ ูง ายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
า า มัครบริบาลท้ งถิ่นข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่นและ าร
บิ ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 งินประโยชน์ต บแทน ื่น ป็น รณี ( งิน
รางวัลประจาปี) พิ ศษ ค่าป่วย าร า า มัครบริบาลท้ งถิ่น ค่า
ัมมนาคุณคณะ รรม าร บคัด ลื พนั งาน ทศบาล ค่าต บ
แทนบุคคล รื คณะ รรมที่ได้รับ ารแต่งตั้งตาม ฎ มายว่าด้วย
ารจัดซื้ จัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ฯลฯ
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง และบุคลา รที่ได้
รับ ารแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร บิ จ่ายได้ตาม
ระ บียบข งทางราช าร า นด
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้ ค่า ู้ยืม งิน พื่ ชาระค่าราคา
บ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบข งทาง
ราช าร า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่ จ่าย ป็น งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา และผู้มี ิทธิได้รับ งินช่วย ลื ารศึ ษา
บุตรตามระ บียบข งทางราช าร า นด
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ค่าใช้สอย

รวม

222,800 บาท

จานวน

197,800 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรมข งพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งดา นิน าร ง รื ่วน
ราช าร ื่น น่วยงาน ชน ป็นผู้ดา นิน าร
ค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) ตั้งไว้ 103,800 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่ง
บริ าร ช่น ค่าจ้าง มาจัด ็บวัชพืช ค่าจ้าง มา ูบน้า
ค่าจ้าง มาฉีดพ่น ม ควันยุงลาย ฯลฯ
(2) ตั้งไว้ 84,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบุคคลธรรมดา
ริม ารปฏิบัติงานตาม น้าที่ป ติใน ขต ทศบาลตาบล
บาง ระบื จานวน 1 คน จานวน 12 ดื น
(3) ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาจัดทาปายประชา
ัมพันธ์ ต่าง ๆ
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั รและน ราช
าณาจั ร
พื่ จ่าย ป็นค่า าร ดินทางไปราช าร า รับ พนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งในราช าณาจั รและ
น ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรม

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซมทรัพย์ ินข ง
ทศบาล พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

160,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าข ง ครื่ งใช้ต่าง ๆ ช่น แปรง ไม้ วาด
ผงซั ฟ น้ายาถูพื้น น้ายาดับ ลิ่น ไม้ วาด ถังขยะ ถุงมื ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รื ารแพทย์

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุวิทยาศา ตร์ รื ารแพทย์
ช่น ยาและ วชภัณฑ์ แ ล
ล์ คมีภัณฑ์ น้ายาต่าง ๆ ทราย
ะ บท น้ายาพ่น ม ควัน าจัดยุง คล รีน าร ้ม น้า า
นามัย ถุงมื ยาคุม า นิด ุนัข,แมว ชุดป ง ัน ชื้ โรค (แบบใช้
ครั้ว ดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ วัคซีนป ง ันพิษ ุนัขบ้า ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
โครง ารจัด บรมใ ้ความรู้ ารป ง ันโรคพิษ ุนัขบ้า
พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรมโครง ารจัด บรมใ ้ความรู้ ารป ง ัน
โรคพิษ ุนัขบ้าแ ่ประชาชนใน ขต ทศบาลตาบล
บาง ระบื (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 51 ลาดับที่ 22)
ค่าวัสดุ

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ าร ษตร ช่น ปริง
ล ร์ (Sprinkler) จ บ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ คราดซี่
พรวนดินระ ว่างแถว มีดตัดต้นไม้ ยาป ง ัน าจัดศัตรูพืชและ
ัตว์ ปุย วั ดุ พาะชา ุป รณ์ใน ารขยายพันธุ์ ผ้าใบ รื ผ้า
พลา ติ น้า า ป ง ันแ ๊ซพิษ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งิน ุด นุน งค์ รประชาชน
โครง ารในพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครง ารในพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
ใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื ใ ้ ับคณะ รรม าร
มู่บ้าน จานวน 5 มู่บ้าน มู่บ้านละ 20,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 53
ลาดับที่ 26)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
โครง าร ง คราะ ์ช่วย ลื ด็ ตรี ผู้ ูง ายุ ผู้ด้ ยโ า คน
พิ าร และผู้มีรายได้น้ ย พื่ ทิดพระ ียรติถวาย ป็นพระราช ุศล
พื่ จ่าย ป็นค่า ง คราะ ์ช่วย ลื ด็ ตรี ผู้ ูง ายุ
คนพิ าร ผู้ด้ ยโ า คร บครัวผู้มีรายได้น้ ย ผู้ป่วยที่ยา
ไร้ ารใ ้ทุน ารศึ ษา พื่ ช่วย ลื นั รียน นั ศึ ษา
ซึ่ง ป็นผู้ยา จน รื ด้ ยโ า (ช่วย ลื ตามระ บียบ
ที่ ี่ยวข้ งและ ป็นไปตาม ลั ณฑ์ที่ า นด)
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 54
ลาดับที่ 28 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 6 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/6)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,847,960 บาท

รวม

1,337,960 บาท

รวม

1,337,960 บาท

จานวน

1,117,800 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลประจาปี และ งินปรับปรุง
งิน ดื นประจาปี จานวน 3 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่
ผู้ านวย าร งช่าง จานวน 1 ัตรา นายช่างโยธา
จานวน 1 ัตรา จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 ัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น
จานวน

3,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งาน ่วนท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น ค่าต บแทนราย ดื น งิน พิ่มค่าคร งชีพ
ชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

42,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งพนั งาน ทศบาล
ที่ควรจะได้รับตามระ บียบ า นด จานวน 1 ัตรา
จานวน 12 ดื น ได้แ ่ ผู้ านวย าร งช่าง
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

173,160 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ
จานวน 1 ัตรา จานวน 12 ดื น ได้แ ่
ตาแ น่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้างตามภาร ิจ ที่มี ิทธิ
ได้รับ งิน พิ่มต่าง ๆ ช่น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว ฯลฯ
จานวน 12 ดื น
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งบดาเนินงาน

รวม

510,000 บาท

รวม

177,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่
ทศบาล งินประโยชน์ต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ช่น ค่าต บแทนคณะ รรม ารประ มินผล
งานพนั งาน ทศบาล ค่าต บแทนผู้ได้รับ นุญาตและมีคา ั่งใ ้
ปฏิบัติราช ารใ ้แ ่ ทศบาล ค่าต บแทนบุคคล รื คณะ
รรม ารที่ได้รับแต่งตั้งตาม ฎ มายว่าด้วย ารจัดซื้ จัดจ้างและ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ฯลฯ
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนผู้ปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง และบุคคลที่ได้รับ
ารแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร บิ จ่ายตามที่ระ บียบ
ข งทางราช าร า นด
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

60,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้ ค่า ู้ยืม งิน พื่ ชาระค่าราคา
บ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิ บิ จ่ายได้ตามระ บียบข ง
ทางราช าร า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา

จานวน

15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา และผู้ที่มี ิทธิได้รับ งินช่วย ลื าร
ศึ ษาบุตรตามระ บียบข งทางราช าร า นด
ค่าใช้สอย

รวม

233,000 บาท

จานวน

188,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาต่าง ๆ ที่ ป็น
ประโยชน์ข งทาง ทศบาลตาบลบาง ระบื
(2) ตั้งไว้ 168,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติ น้าที่ใน ทศบาล จานวน 2 คน จานวน 12 ดื น
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั รและน ราช
าณาจั ร

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรมข งพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งดา นิน าร ง รื ่วน
ราช าร ื่น น่วยงาน ชน ป็นผู้ดา นิน าร
ค่าบารุงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า าร ดินทางไปราช าร า รับ พนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ทั้งในราช าณาจั รและ
น ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ บรม

พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ มแซมและบารุงรั ษาทรัพย์ ินข ง
ทศบาล พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ่ ร้าง
พื่ ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ ่ ร้าง ช่น ไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้
ทิน น ร์ ี แปรงทา ี ปูนซี มนต์ ปูนขาว ทราย ิฐ ท่ น้า
ประปา และ ุป รณ์ประปา ฯลฯ ที่ใช้ในงาน ทศบาลตาบล
บาง ระบื

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

430,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

430,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

430,000 บาท

โครง ารจ้าง มา น่วยงาน ชนจัด ็บขยะมูลฝ ยใน ขต ทศบาล จานวน
ตาบลบาง ระบื และ ่ง ริม ารจัด ารขยะมูลฝ ย ย่างถู
ุขลั ษณะในชุมชน

430,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

พื่ ป็นรายจ่าย ดังนี้
(1) ตั้งไว้ 400,000 บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาใน ารจัด ็บ
ขยะมูลฝ ยใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื จานวน 5 มู่บ้าน
(2) ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ิจ รรม
่ง ริม ารจัด ารขยะมูลฝ ย ย่างถู ุขลั ษณะ
ใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 76
ลาดับที่ 64)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

243,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

243,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

243,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
โครง ารจัด วทีประชาคมท้ งถิ่นระดับชุมชน ( มู่บ้าน) และระดับ
ชุมชนตาบล
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารจัด วทีประชาคมท้ งถิ่นระดับ
ชุมชน ( มู่บ้าน) และระดับชุมชนตาบล (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 86 ลาดับที่ 80 และตามบันทึ ข้
ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบล
บาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข
นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้ง
ที่ 4/2564) ลาดับที่ 7 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/7)

น้า : 29/42

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 09:20:02

โครง ารท้ งถิ่นไทยรวมใจภั ดิ์รั ษ์พื้นที่ ี ขียว

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารท้ งถิ่นไทยรวมใจภั ษ์รั ษ์พื้นที่
ี ขียวใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 78
ลาดับที่ 67)
โครง ารปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุ ายใน มู่บ้าน

จานวน

25,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุ ายใน มู่
บ้าน
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 77
ลาดับที่ 65 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 32 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/32)
โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูง ายุใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูง ายุ
ใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 57 ลาดับที่ 36 และ ตามบันทึ ข้
ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบล
บาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข
นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้ง
ที่ 4/2564) ลาดับที่ 8ตาม ารแนบท้ายที่ 1/8
โครง ารรณรงค์ประชา ัมพันธ์ ารจัดนิทรรศ ารและ าร บรม
ป ง ันยา พติด ลุ่ม ยาวชน แ นนาและประชาชน
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารรณรงค์ประชา ัมพันธ์
ารจัดนิทรรศ ารและ าร บรมป ง ันยา พติด ลุ่ม ยาวชน
แ นนา และประชาชนใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 68
ลาดับที่ 52 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 9 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/9)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 30/42

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 09:20:02

โครง ารรณรงค์ประชา ัมพันธ์ ร้างจิต านึ ใน าร นุรั ษ์
ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้ ม
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารรณรงค์ประชา ัมพันธ์ ร้างจิต านึ
ใน าร นุรั ษ์ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้ ม
ใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 79
ลาดับที่ 68 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 10 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/10)
โครง าร ่ง ริม าร รียนรู้ตามแนวทาง ลั ปรัชญาข ง ศรษฐ ิจ
พ พียง า รับประชาชนใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื

จานวน

25,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ่ง ริม าร รียนรู้ตามแนวทาง ลั
ปรัชญาข ง ศรษฐ ิจพ พียง า รับประชาชนใน ขต ทศบาล
ตาบลบาง ระบื (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 58 ลาดับที่ 37 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 11 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/11)
โครง าร ่ง ริมและพัฒนาศั ยภาพบทบาท ตรีใน ขต ทศบาล
จานวน
ตาบลบาง ระบื
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ่ง ริมและพัฒนาศั ยภาพบทบาท
ตรีใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 87
ลาดับที่ 82 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 12 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/12)

20,000 บาท

น้า : 31/42

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 09:20:02

โครง าร ่ง ริม าชีพผลิตภาชนะจา วั ดุธรรมชาติ ตาบล
บาง ระบื า ภ บางคนที จัง วัด มุทร งคราม

จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ่ง ริม าชีพผลิตภาชนะจา วั ดุ
ธรรมชาติ ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที จัง วัด
มุทร งคราม จัด ิจ รรมฝึ บรม ร้างความรู้และฝึ ปฏิบัติใน
ารทาภาชนะจา วั ดุธรรมชาติ (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 1
และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด
ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 13
ตาม ารแนบท้ายที่ 1/13)
โครง าร ่ง ริม าชีพใ ้แ ่ประชาชนตาบลบาง ระบื
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ่ง ริม าชีพใ ้แ ่ประชาชนตาบล
บาง ระบื ฝึ บรม ริมทั ษะใน าร ร้าง าชีพ
ประชาชนในพื้นที่ (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 56 ลาดับที่ 32 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 14 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/14)
โครง าร าน ัมพันธ์ ร้างคร บครัว บ ุ่นใน ขต ทศบาลตาบล
จานวน
บาง ระบื
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร าน ัมพันธ์ ร้างคร บครัว บ ุ่น
ใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื พื่ ร้างใ ้คร บครัว
บ ุ่นลดช่ งว่างระ ว่างคนในคร บครัว
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 56
ลาดับที่ 33)

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 09:20:02

โครง ารใ ้ความรู้ พื่ พัฒนาศั ยภาพ ด็ และ ยาวชน ู่ชุมชนที่น่า จานวน
ยู่
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารใ ้ความรู้ พื่ พัฒนาศั ยภาพ ด็ และ
ยาวชน ู่ชุมชนที่น่า ยู่ใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 57
ลาดับที่ 35 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 15 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/15)
โครง าร นุรั ษ์พันธุ รรมพืช ัน นื่ งมาจา พระราชดาริ ม ด็จ จานวน
พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี ( พ. ธ.) ฐานทรัพยา ร
ท้ งถิ่น ทศบาลตาบลบาง ระบื
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร นุรั ษ์พันธุ รรมพืช ัน นื่ งมาจา
พระราชดาริข ง ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราช ุมารี ( พ. ธ.) ฐานทรัพยา รท้ งถิ่น
ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 77
ลาดับที่ 66 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 16 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/16)

น้า : 32/42

10,000 บาท

15,000 บาท

น้า : 33/42

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 09:20:02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
โครง ารแข่งขัน ี าและ ิจ รรม ่ง ริม ี า
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารแข่งขัน ี าและ ิจ รรม ่ง ริม ี า
ใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 60
ลาดับที่ 42 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 17 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/17)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ี า
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ ี า ุป รณ์ ี า ต่าง ๆ ช่น ตาข่าย
ี า ช่น ตาข่าย ี าตะ ร้ ว ล ล่บ ล ฟุตบ ล ลู
ฟุตบ ล ว ล ลย์บ ล ตะ ร้ น วีด าตาข่าย ี า นา ิ าจับ
วลา ระดานแ ดงผล ารแข่งขัน ลู ปต ง ฯลฯ

น้า : 34/42

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 09:20:02

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ่ง ริมศั ยภาพภูมิปัญญาท้ งถิ่นใน
ชุมชนตาบลบาง ระบื
พื่ นุรั ษ์ภูมิปัญญาท้ งถิ่นที่ได้รับ ารถ่ายท ดมาจา
บรรพบุรุษใ ้ ยู่คู่ชุมชนตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 60
ลาดับที่ 40 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 18 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/18)
ืบ านประ พณีล ย ระทง " าบ ล้วย มื งแม่ ล ง"
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
จัด ิจ รรม วัน าคัญข งชาติศา นาพระม า ษัตริย์และประ พณี
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง ารจัด ิจ รรมวัน าคัญข ง
ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย์ และประ พณีท้ งถิ่น พื่ แ ดง
ความจงรั ภั ดีต่ ถาบัน ลั ข งชาติ
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 88
ลาดับที่ 83)
ง่ ริมศั ยภาพภูมิปัญญาท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ืบ านประ พณีล ย ระทง
" าบ ล้วย มื งแม่ ล ง" พื่ ใ ้ประชาชนมี ่วนร่วม
ืบ านประ พณีที่ าคัญข งชุมชน และจัง วัด มุทร งคราม
( ป็นประจาทุ ๆ ปี ในวันขึ้น 15 ค่า ดื น 12)
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 2 และ ตาม
บันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด ทศบาล
ตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
(แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 19 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/19)
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ืบ านประ พณี ง รานต์และวันผู้ ูง ายุ

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ืบ านประ พณี ง รานต์และ
วันผู้ ูง ายุข ง ทศบาลตาบลบาง ระบื พื่ ใ ้ประชาชน
และผู้ ูง ายุทา ิจ รรมร่วม ัน และร่วม ัน นุรั ษ์
และ ืบ านประ พณีวัฒนธรรม ันดีงามข งไทยไว้
( ป็นประจาทุ ๆ ปี ในช่วง ทศ าลวัน ง รานต์)
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม
และ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 1
และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด
ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
(แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 20 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/20)
ืบ านประ พณีแ ่ ทียนพรรษาและถวายผ้า าบน้าฝน
จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ืบ านประ พณีแ ่ ทียนพรรษาและ
ถวายผ้า าบน้าฝนข ง ทศบาลตาบลบาง ระบื พื่ ใ ้
ประชาชนได้มี ่วนร่วมใน าร ืบ านวัฒนธรรมประ พณีที่ าคัญ
ทางพระพุทธศา นาข งไทยที่ ืบท ด ันมาใ ้ ยู่คู่ชุมชน ( ป็น
ประจาทุ ๆ ปี ในวันแรม 1 ค่า ดื น 8 )
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม
และ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 3
และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด
ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
(แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 21 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/21)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

860,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

760,000 บาท

รวม

760,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน ช่น ค่าจ้างที่
ปรึ ษา ค่าจ้าง แบบ ค่ารับร งแบบ ตามโครง ารโครง าร ่
ร้างข ง ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 85
ลาดับที่ 78)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง ่ ร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง ่ ร้าง
พื่ จ่าย ป็นค่าปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง ่ ร้าง ช่น ารปรับปรุง
ระบบระบายน้า ระบบไฟฟา ารปรับปรุง ะพาน ารปรับปรุง
บ่ บาดาล ารปรับปรุงระบบประปา ารปรับปรุงแ ล่งน้า
าธารณะ ารปรับปรุง าคาร) ฯลฯ
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โครง ารปรับปรุงต่ ติม าคารลาน ี า ลาน ิจ รรม น ประ งค์ จานวน
บริ วณวัดตะโ นดราย มู่ที่ 1 ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม

500,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารปรับปรุงต่ ติมลาน
ี า ลาน ิจ รรม น ประ งค์ บริ วณวัดตะโ นดราย มู่ที่ 1
ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที จัง วัด มุทร งคราม โดยทา
ารต่ ติม ลังคาด้านข้าง าคารลาน ี า ลาน ิจ รรม
น ประ งค์ ว้าง 3.00 มตร ยาว 43.00 มตร ทั้ง ง
ข้าง โครง ร้าง ล็ รูปพรรณ ลังคามุงด้วยแผ่น ล็ รีด
ล น (Metal Sheet) ตามแบบแปลน ทศบาลตาบลบาง ระบื
า นด (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม
และ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 1
และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด
ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 22
ตาม ารแนบท้ายที่ 1/22)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

47,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

47,800 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

47,800 บาท

โครง ารศูนย์บริ ารและถ่ายท ด ทคโนโลยี าร ษตรประจาตาบล จานวน
บาง ระบื

22,800 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารบริ ารศูนย์บริ ารและถ่าย
ท ด ทคโนโลยี าร ษตรประจาตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 62
ลาดับที่ 45)
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โครง าร ่ง ริม ารป ง ันและ าจัดศัตรูพืช า รับประชาชนใน
ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดโครง าร ่ง ริม ารป ง ันและ าจัดศัตรูพืช
า รับประชาชนใน ขต ทศบาลตาบลบาง ระบื
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 75
ลาดับที่ 63 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบ
ประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 23 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/23)
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

25,000 บาท

รวม

804,100 บาท

รวม

804,100 บาท

รวม

804,100 บาท

จานวน

266,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง ่ ร้าง
โครง ารขุดล คล งบางใ ญ่ ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารขุดล คล ง
บางใ ญ่ ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม โดยทา ารขุดล ดิน โคลน
ลน และวัชพืช ขนาด ้นคล ง ว้าง ฉลี่ย 4.00 มตร
ตาม ภาพพื้นที่ ขุดล ลึ ฉลี่ย 0.60 - 0.80 มตร
ตาม ภาพพื้นที่ ความยาวคล งประมาณ 2,200.00 มตร
ตามแบบแปลน ทศบาลตาบลบาง ระบื า นด
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 93
ลาดับที่ 6 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและ
งบประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื
ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 24 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/24)
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โครง ารขุดล คล ง วโคน ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารขุดล คล ง
วโคน ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม โดยดา นิน ารขุดล ดิน
โคลน ลน และวัชพืช ขนาด ้นคล ง ว้าง ฉลี่ย
5.00 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ขุดล ลึ ฉลี่ย
0.60 - 0.80 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ความยาวคล ง
ประมาณ 1,400.00 มตร ตามแบบแปลน ทศบาล
ตาบลบาง ระบื า นด
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ที่ พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
น้าที่ 16 ลาดับที่ 1 และ ตามบันทึ ข้ ความ
งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบล
บาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 25 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/25)

จานวน

212,000 บาท
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โครง ารขุดล คล ง น ง ้ ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารขุดล คล ง
น ง ้ ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม โดยดา นิน ารขุดล ดิน
โคลน ลน และวัชพืช ขนาด ้นคล ง ว้าง ฉลี่ย
3.00 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ขุดล ลึ ฉลี่ย
0.60 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ความยาวคล งประมาณ
1,000.00 มตร ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล
บาง ระบื า นด (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 17 ลาดับที่ 2 และ
ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ
านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผน
พัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
(แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 26
ตาม ารแนบท้ายที่ 1/26)
โครง ารขุดล คล ง ลังวัดตะโ นดราย ตาบลบาง ระบื า ภ
บางคนที จัง วัด มุทร งคราม
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารขุดล คล ง ลังวัด
ตะโ นดราย ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม โดยทา ารขุดล ดิน โคลน ลน
และวัชพืช ขนาด ้นคล ง ว้าง ฉลี่ย 3.00 มตร
ตาม ภาพพื้นที่ ขุดล ลึ ฉลี่ย 0.60 - 0.80 มตร
ตาม ภาพพื้นที่ ความยาวคล งประมาณ 690.00 มตร
ตามแบบแปลน ทศบาลตาบลบาง ระบื า นด
(ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 80
ลาดับที่ 69 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและ
งบประมาณ านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื
ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 27 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/27)

จานวน

102,000 บาท

จานวน

85,000 บาท
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โครง ารขุดล ลาประโดง าธารณะประโยชน์ มู่ที่ 2 (ลาประโด จานวน
งบริ วณบ้านนาย ุ ทพ โ รวิชิต) ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารขุดล ลาประโด
ง าธารณะประโยชน์ มู่ที่ 2 (ลาประโดงบริ วณบ้านนาย ุ
ทพ โ รวิชิต) ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที จัง วัด
มุทร งคราม โดยดา นิน ารขุดล ดิน โคลน ลน และ
วัชพืช ขนาด ้นคล ง ว้าง ฉลี่ย 1.00 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ขุด
ล ลึ ฉลี่ย 0.50 - 0.60 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ความยาวคล ง
ประมาณ 580.00 มตร ตามแบบแปลน ทศบาลตาบลบาง ระบื
า นด (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม
และ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 11 ลาดับที่ 7
และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ านั ปลัด
ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
(แ ้ไขครั้งที่ 4/2564) ลาดับที่ 28
ตาม ารแนบท้ายที่ 1/28)
โครง ารขุดล ลาประโดง าธารณะประโยชน์ มู่ที่ 5 (แย คล ง จานวน
ตรง ชื่ มต่ คล ง น ง ้ ) ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารขุดล ลาประโด
ง าธารณะประโยชน์ มู่ที่ 5 (แย คล งตรง ชื่ มต่ คล ง น ง
้ ) โดยดา นิน ารขุดล ดิน โคลน ลน และวัชพืช ขนาด ้น
คล ง ว้าง ฉลี่ย 1.00 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ขุดล ลึ
ฉลี่ย 0.50 - 0.60 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ความยาวคล ง
ประมาณ 1,150.00 มตร ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล
บาง ระบื า นด (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่
พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 12 ลาดับ
ที่ 8 และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ านั
ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผน
พัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 29 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/29)

น้า : 41/42

38,000 บาท

50,600 บาท

น้า : 42/42

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 09:20:02

โครง ารขุดล ลาประโดง าธารณะประโยชน์ มู่ที่ 5 บ้าน น ง
้ (นายยม รั ษา ุร าร) ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที
จัง วัด มุทร งคราม
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน ารตามโครง ารขุดล ลาประโด
ง าธารณะประโยชน์ มู่ที่ 5 บ้าน น ง ้ (นายยม รั ษา ุ
ร าร) ตาบลบาง ระบื า ภ บางคนที จัง วัด
มุทร งคราม โดยดา นิน ารขุดล ดิน โคลน ลน และ
วัชพืช ขนาด ้นคล ง ว้าง ฉลี่ย 3.00 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ขุด
ล ลึ ฉลี่ย 0.60 - 0.80 มตร ตาม ภาพพื้นที่ ความยาวคล ง
ประมาณ 300.00 มตร ตามแบบแปลน ทศบาลตาบลบาง ระบื
า นด (ตามแผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่ พิ่ม ติม
และ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 6
และ ตามบันทึ ข้ ความ งานแผนและงบประมาณ
านั ปลัด ทศบาลตาบลบาง ระบื ที่......./..........ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2564 รื่ ง ข นุมัติแ ้ไขแผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แ ้ไขครั้งที่ 4/2564)
ลาดับที่ 30 ตาม ารแนบท้ายที่ 1/30)

จานวน

50,500 บาท

