ทศบาลตาบลนาง ล
ขต/ า ภ มื ง ชียงราย จัง วัด ชียงราย
-----------------------------------------------------------------

476 ซ ย- ถนนพ ล ยธิน ขวง/ตาบล นาง ล
ขต/ า ภ มื ง ชียงราย จัง วัด ชียงราย 57100
พื้นที่

55.00 ตารางกิ ล มตร

ประชากรทั้ง มด

11,744 คน

ชาย

5,620 คน

หญิง

6,124 คน

ข้ มูล ณ วันที่ 21 สิง าคม 2564

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลน ง ล
ภ ม ง ชียงร ย จง วด ชียงร ย

ค ถ งงบป ะ ณ
ปร
ท นป ะธ น

ฯ

ะ

บ บปร ม ณร ย ยปร
ช

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ท บ ตบนง

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บลน ล ด น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย ย
ปร ปต ภ ทศบ ลต บลน ล ร น นน น
น ผบร รท ถน ทศบ ลต บลน ล
ช
ท นปร ธ น ล ม ช ทุ ท น ดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย ร
ด นน ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ปน
1. ถ นะ

ค ัง

1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป
นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 2
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม

ม นวน 74,794,727.08 บ ท
น

ม นวน 28,109,530.58 บ ท

1.1.4 ร ย ร น น ว บบ
บท

นผ พน ล ย ม ด บ

1.1.5 ร ย ร น น ว ดยย ม ด
2.

์ รป ร

ร นวน 59,754,226.83 บ ท

1.1.3 นทุน ร

1.2 น

ม พ.ศ. 2564

ย นวน 0 ร ร รวม 0.00

นผ พน นวน 2 ร ร รวม 241,319.77 บ ท

นวน 0.00 บ ท

บ ห งบป ะ ณในปีงบป ะ ณ พ. . 2563
2.1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 72,308,015.81 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

1,508,802.56 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ นุญ ต

นวน

401,183.30 บ ท

มวดร ย ด

นวน

379,541.37 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด

นวน

220,896.59 บ ท

มวดร ย ด

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

32,556,099.99 บ ท

มวด น ุด นุนทว ป

นวน

37,241,492.00 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ย ด

ธ รณป ภ ล
ทุน

2.2 น ุด นุนทรฐบ ล ดยร บุวตถุปร
2.3 ร ย ย ร

รพ ณชย์

์ นวน 7,028,477.55 บ ท

นวน 61,819,697.58 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

18,849,109.33 บ ท

บบุ ล ร

นวน

22,550,894.00 บ ท

บด นน น

นวน

9,150,994.72 บ ท

บล ทุน

นวน

7,948,059.53 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

3,320,640.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย
2.5 ม ร ย น

น ุด นุนทรฐบ ล ดยร บุวตถุปร
ม พื ด นน รต ม น

2.6 ร ย ยท ย

นทุน ร

2.7 ร ย ยท ย

น

น

น ท นวน 0.00 บ ท

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

์ นวน 6,028,477.55 บ ท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลน ง ล
ภ มื ง ชียงร ย จง วด ชียงร ย

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

1,508,802.56

2,515,000.00

2,012,500.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ ล ใบ
นุญ ต

401,183.30

351,500.00

340,000.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน

379,541.37

403,000.00

351,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด

220,896.59

256,500.00

82,500.00

0.00

0.00

1,000.00

2,510,423.82

3,526,000.00

2,787,000.00

32,556,099.99

36,217,000.00

35,687,000.00

32,556,099.99

36,217,000.00

35,687,000.00

37,241,492.00

36,757,000.00

39,526,000.00

37,241,492.00

36,757,000.00

39,526,000.00

72,308,015.81

76,500,000.00

78,000,000.00

มวดร ยได้จ ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด งิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
ิ
2563

2564

2565

งบกลาง

18,849,109.33

21,619,470.00

23,702,216.00

งบบุคลากร

22,550,894.00

25,638,240.00

27,979,380.00

งบดา นินงาน

9,150,994.72

16,203,010.00

13,681,683.00

งบลงทุน

7,948,059.53

9,475,600.00

8,519,600.00

งบ งินอุดหนุน

3,320,640.00

3,563,680.00

4,117,121.00

61,819,697.58

76,500,000.00

78,000,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลนางแล
อาเภอเมืองเชียงราย จัง วัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลนางแล
อาเภอเมืองเชียงราย จัง วัดเชียงราย
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

21,703,713

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

450,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

12,624,867

แผนงานสาธารณสุข

4,876,320

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

317,740

แผนงานเค ะและชุมชน

1,157,964

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

190,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

525,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา

12,225,180

แผนงานการเกษตร

190,000

แผนงานการพาณิชย์

37,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

23,702,216
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

78,000,000

น้ : 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บลน ง ล
ภ มื ง ชียงร ย จง วด ชียงร ย
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกล ง

รวม

งบกลาง

รวม

23,702,216

23,702,216

23,702,216

23,702,216

23,702,216

23,702,216

น้ : 2/9

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

12,161,700

0

3,257,940

389,400

15,809,040

งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)

2,848,320

0

0

0

2,848,320

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

9,313,380

0

3,257,940

389,400

12,960,720

3,582,127

1,065,546

997,400

109,600

5,754,673

ค่ ต บ ทน

1,445,227

10,000

227,400

69,600

1,752,227

ค่ ใช้ส ย

1,221,900

945,546

615,000

30,000

2,812,446

ค่ วสดุ

540,000

110,000

125,000

10,000

785,000

ค่ ส ธ รณูปโภค

375,000

0

30,000

0

405,000

100,000

0

0

0

100,000

ค่ ครุภณฑ์

100,000

0

0

0

100,000

งบ งินอุดหนุน

40,000

0

0

0

40,000

งิน ุด นุน

40,000

0

0

0

40,000

15,883,827

1,065,546

4,255,340

499,000

21,703,713

งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

น้ : 3/9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานป้องกันและบรร ทา
กับการรักษาความสงบ
สาธารณภัย
ภายใน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

30,000

420,000

450,000

ค่ ใช้ส ย

30,000

220,000

250,000

ค่ ต บ ทน

0

80,000

80,000

ค่ วสดุ

0

120,000

120,000

30,000

420,000

450,000

รวม

น้ : 4/9

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

5,941,440

0

5,941,440

5,941,440

0

5,941,440

1,022,000

2,141,227

3,163,227

ค่ ต บ ทน

290,000

0

290,000

ค่ ใช้ส ย

490,000

462,635

952,635

ค่ วสดุ

190,000

1,678,592

1,868,592

52,000

0

52,000

22,000

0

22,000

ค่ ครุภณฑ์

22,000

0

22,000

งบ งินอุดหนุน

0

3,498,200

3,498,200

งิน ุด นุน

0

3,498,200

3,498,200

6,985,440

5,639,427

12,624,867

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

ค่ ส ธ รณูปโภค
งบลงทุน

รวม

น้ : 5/9

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานโรงพยาบาล

รวม

3,001,320

0

0

3,001,320

3,001,320

0

0

3,001,320

1,320,000

170,000

65,000

1,555,000

ค่ ต บ ทน

220,000

0

0

220,000

ค่ ใช้ส ย

850,000

170,000

65,000

1,085,000

ค่ วสดุ

250,000

0

0

250,000

งบ งินอุดหนุน

0

0

320,000

320,000

งิน ุด นุน

0

0

320,000

320,000

4,321,320

170,000

385,000

4,876,320

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

รวม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

317,740

317,740

ค่ ใช้ส ย

317,740

317,740

317,740

317,740

รวม

น้ : 6/9

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานไฟฟ้าและประปา
กับ คหะและชุมชน

งบ

งานสวนสาธารณะ

รวม

งบดา นินงาน

679,043

200,000

30,000

909,043

ค่ ใช้ส ย

509,043

0

0

509,043

ค่ วสดุ

170,000

200,000

30,000

400,000

50,000

0

0

50,000

ค่ ครุภณฑ์

50,000

0

0

50,000

งบ งินอุดหนุน

0

198,921

0

198,921

งิน ุด นุน

0

198,921

0

198,921

729,043

398,921

30,000

1,157,964

งบลงทุน

รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

190,000

190,000

ค่ ใช้ส ย

190,000

190,000

190,000

190,000

รวม

น้ : 7/9

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

งบดา นินงาน

170,000

245,000

50,000

465,000

ค่ ใช้ส ย

170,000

245,000

50,000

465,000

งบ งินอุดหนุน

0

60,000

0

60,000

งิน ุด นุน

0

60,000

0

60,000

170,000

305,000

50,000

525,000

รวม

น้ : 8/9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

3,227,580

0

3,227,580

3,227,580

0

3,227,580

650,000

0

650,000

ค่ ต บ ทน

140,000

0

140,000

ค่ ใช้ส ย

310,000

0

310,000

ค่ วสดุ

200,000

0

200,000

0

8,347,600

8,347,600

0

8,347,600

8,347,600

3,877,580

8,347,600

12,225,180

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่ ที่ดิน ล สิ่งก่ สร้ ง
รวม

น้ : 9/9

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

90,000

100,000

190,000

ค่ ใช้ส ย

40,000

100,000

140,000

ค่ วสดุ

50,000

0

50,000

90,000

100,000

190,000

รวม
แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

งบดา นินงาน

37,000

37,000

ค่ ใช้ส ย

27,000

27,000

ค่ วสดุ

10,000

10,000

37,000

37,000

รวม

วนที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:39:51

น้ : 1/4

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลน ง ล
ภ มื ง ชียงร ย จง วด ชียงร ย
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีป้ ย
กรก รฆ่ สตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมก รรบร งใ ้จ น่ ย นื สตว์
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก ร จ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรม นียมก ร พทย์
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดตง ผ่นปร ก ศ รื ผ่นปลิว พื่
ก รโฆษณ
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รบ บดน สีย

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

2,264,415.00
173,404.45
0.00
1,211,173.00
15,700.00
3,664,692.45

3,879.00
16,199.36
440,349.20
1,036,805.00
11,570.00
1,508,802.56

0.00
0.00
1,500,000.00
1,000,000.00
15,000.00
2,515,000.00

125,600.00
6,751.20

2,320.00
6,392.30

6,200.00

100.00
100.00
-66.67
50.00
-33.33

ปี 2565

%
%
%
%
%

2,000.00
500.00
500,000.00
1,500,000.00
10,000.00
2,012,500.00

0.00
7,000.00

0.00 %
0.00 %

0.00
7,000.00

3,000.00

2,000.00

0.00 %

2,000.00

94,988.00

101,100.00

100,000.00

0.00 %

100,000.00

0.00

200.00

200.00

0.00 %

200.00

5,410.00
0.00
0.00

6,040.00
55,396.00
0.00

5,000.00
50,000.00
0.00

0.00 %
100.00 %
100.00 %

5,000.00
100,000.00
100.00

วนที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:39:51

น้ : 2/4

รายรับจริง
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก ร พก
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก รน มน ชื พลิง
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รขุดดิน ล ถมดิน
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ตจดตงตล ด กชน
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ค่ ธรรม นียมโรงฆ่ สตว์
ค่ ธรรม นียมโรงพกสตว์
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก ร
ด ก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2562
2,260.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
400.00
117,310.00
0.00

ปี 2563
2,270.00
2,000.00
5,800.00
0.00
748.00
3,000.00
152,538.00
100.00

ปี 2564
1,800.00
2,000.00
6,000.00
0.00
1,000.00
5,000.00
100,000.00
200.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
11.11 %
300.00 %
0.00 %
100.00 %
4,900.00 %
180.00 %
-95.00 %
0.00 %

28,600.00

32,800.00

40,000.00

-50.00 %

20,000.00

6,000.00

4,000.00

5,000.00

60.00 %

8,000.00

0.00
0.00
385.00
500.00
23,571.00
4,689.00
423,664.20

300.00
425.00
210.00
22,004.00
450.00
90.00
401,183.30

300.00
500.00
500.00
25,000.00
0.00
0.00
351,500.00

66.67
0.00
0.00
-96.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%

500.00
500.00
500.00
1,000.00
0.00
0.00
340,000.00

2,800.00
357,084.11
359,884.11

0.00
379,541.37
379,541.37

3,000.00
400,000.00
403,000.00

-66.67 %
-12.50 %

1,000.00
350,000.00
351,000.00

ปี 2565
2,000.00
8,000.00
6,000.00
10,000.00
50,000.00
14,000.00
5,000.00
200.00

วนที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:39:51

น้ : 3/4

รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ค่ ข ย กส รก รจดซื จดจ้ ง
ค่ ข ย บบพิมพ์ ล ค ร้ ง
ค่ รบร งส น ล ถ่ ย กส ร
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

6,485.50
67,200.00
122,093.00
15.00
4,437.50
200,231.00

114,894.59
95,900.00
9,452.00
0.00
650.00
220,896.59

150,000.00
100,000.00
5,000.00
500.00
1,000.00
256,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

837,173.59
10,852,304.45
4,464,512.64
187,709.64
9,875,516.54
96,400.40
86,951.26

849,297.66
10,082,298.79
4,434,025.46
214,392.46
8,615,964.27
82,422.04
76,486.31

1,500,000.00
10,000,000.00
4,500,000.00
220,000.00
9,800,000.00
97,000.00
100,000.00

9,765,496.00

8,201,213.00

10,000,000.00

36,166,064.52

32,556,099.99

36,217,000.00

หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวง ร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

-80.00
-50.00
-80.00
0.00
0.00

ปี 2565

%
%
%
%
%

30,000.00
50,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
82,500.00

100.00 %

1,000.00
1,000.00

-33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-30.00

%
%
%
%
%
%
%

1,000,000.00
10,000,000.00
4,500,000.00
220,000.00
9,800,000.00
97,000.00
70,000.00

0.00 %

10,000,000.00
35,687,000.00

วนที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:39:51

น้ : 4/4

รายรับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

35,028,450.00
35,028,450.00
75,842,986.28

37,241,492.00
37,241,492.00
72,308,015.81

36,757,000.00
36,757,000.00
76,500,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
7.53 %

ปี 2565
39,526,000.00
39,526,000.00
78,000,000.00

วนที่พิมพ์ : 23/8/2564 13:52:39

น้ : 1/5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลน ง ล
ภ มื ง ชียงร ย จง วด ชียงร ย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

78,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน

รวม

2,012,500 บาท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

500,000 บ ท

จ นวน

1,500,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

รวม

340,000 บาท

จ นวน

7,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ พื่ ร งรบภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ปร ม ณก รไว้ พื่ ร งรบภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร้ ง
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
กรก รฆ่ สตว์
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก ร จ้งสถ นที่จ น่ ย
ร รื ส สม ร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564

วนที่พิมพ์ : 23/8/2564 13:52:40

ค่ ธรรม นียมก ร พทย์

น้ : 2/5

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

200 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

8,000 บ ท

จ นวน

6,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้ง ผ่นปร ก ศ รื ผ่นปลิว พื่ ก ร
โฆษณ
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รบ บดน้ สีย
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก ร พก
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก รน้ มน ชื้ พลิง
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รขุดดิน ล ถมดิน
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564

วนที่พิมพ์ : 23/8/2564 13:52:40

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก

น้ : 3/5

จ นวน

14,000 บ ท

ค่ ปรบก รผิดสญญ

จ นวน

5,000 บ ท

ค่ ปรบ ื่น ๆ

จ นวน

200 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

8,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

รวม

351,000 บาท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก ร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564

วนที่พิมพ์ : 23/8/2564 13:52:40

น้ : 4/5

ด ก บี้ย

จ นวน

350,000 บ ท

รวม

82,500 บาท

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

รวม

1,000 บาท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ข ย กส รก รจดซื้ จดจ้ ง
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ข ย บบพิมพ์ ล ค ร้ ง
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ รบร งส น ล ถ่ ย กส ร
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์

รวม

35,687,000 บาท

จ นวน

1,000,000 บ ท

จ นวน

10,000,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564

วนที่พิมพ์ : 23/8/2564 13:52:40

น้ : 5/5

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้

จ นวน

4,500,000 บ ท

จ นวน

220,000 บ ท

จ นวน

9,800,000 บ ท

จ นวน

97,000 บ ท

จ นวน

70,000 บ ท

จ นวน

10,000,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ภ ษีสรรพส มิต
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ภ ค ลวง ร่
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบร ยรบจริงข งปงบ
ปร ม ณ พ.ศ. 2564
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รร ยรบ พิ่มสูงขึ้น นื่ งจ กค ดว่ ย ด บี้ยยงชีพผู้
สูง ยุมีจ นวน พิ่มม กขึ้น

รวม

39,526,000 บาท

จ นวน

39,526,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 1/72

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย จัง วัดเชียงราย
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

178,000

163,850

195,650

-1.57 %

192,576

7,020

8,022

8,000

900 %

80,000

13,584,100

14,350,700

16,126,800

9.55 %

17,666,400

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,829,600

2,894,400

2,978,400

8.14 %

3,220,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

300,000

286,000

318,000

-9.43 %

288,000

14,738.25

53,076.8

580,000

-1.9 %

569,000

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

1,153,320

เงินบําเ น็จลูกจ้างประจํา

0

0

0

100 %

140,910

คาใช้จายในการจัดการจราจร

0

0

3,580

179.33 %

10,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสํารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 2/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

62,035.96

63,207.87

68,260

-13.99 %

58,710

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.)

0

252,247.5

265,388

13.98 %

302,500

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลนางแล

0

0

0

100 %

20,000

สมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

180,000

0

0

0 %

0

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

716,400

739,800

1,187,790

-100 %

0

37,805.16

37,805.16

140,910

-100 %

0

รวมงบกลาง

17,909,699.37

18,849,109.33

21,872,778

23,702,216

รวมงบกลาง

17,909,699.37

18,849,109.33

21,872,777.5

23,702,216

รวมงบกลาง

17,909,699.37

18,849,109.33

21,872,777.5

23,702,216

รวมแผนงานงบกลาง

17,909,699.37

18,849,109.33

21,872,777.5

23,702,216

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760

725,760

725,760

0 %

725,760

คาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

180,000

180,000

180,000

0 %

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

180,000

180,000

180,000

0 %

180,000

เงินบําเ น็จลูกจ้างประจํา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตําบล

207,360

207,360

207,360

0 %

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,555,200

1,555,200

1,555,200

0 %

1,555,200

2,848,320

2,848,320

2,848,320

5,215,901

5,529,180

6,001,920

16.39 %

6,985,860

84,000

84,000

151,200

0 %

151,200

162,000

162,000

271,200

0 %

271,200

1,648,440

1,637,307

1,795,560

-3.92 %

1,725,120

156,000

165,723

168,000

7.14 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

7,266,341

7,578,210

8,387,880

9,313,380

รวมงบบุคลากร

10,114,661

10,426,530

11,236,200

12,161,700

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,872

6,984

1,468,250

-29.02 %

1,042,227

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

9,600

0

30,000

-33.33 %

20,000

106,450

129,400

288,000

0 %

288,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

0

0

0

100 %

15,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0

0

0

100 %

80,000

31,400

39,700

80,000

-100 %

0

155,322

176,084

1,866,250

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

333,212

461,346

690,000

-100 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

611,900

19,250

22,860

50,000

0 %

50,000

คาใช้จายในการจัดงาน รัฐพิธีและงานวัน
สําคัญ ตาง ๆของชาติ

0

0

0

100 %

30,000

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ

76,470

0

80,000

-100 %

0

349,737

298,184

300,000

-50 %

150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0

0

0

100 %

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

10,725

0

289,750

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,445,227

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการ 5 ส

0

0

0

100 %

10,000

โครงการ 5 ส.

6,290

11,405

30,000

-100 %

0

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge
Management)

0

0

0

100 %

10,000

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge
Management )

429

814

30,000

-100 %

0

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริ าร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เจ้า
น้าที่เทศบาล

0

0

0

100 %

30,000

โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้า น้าที่ เทศบาล

0

0

0

100 %

50,000

โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้ของบริ าร สมาชิกสภา
เทศบาล

0

0

0

100 %

30,000

โครงการเสริมสร้างความ สมัครสมาน
สามัคคี เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร

0

0

0

100 %

10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ กฎ มายในชีวิต
ประจําวัน สํา รับประชาชน

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการ
บริ ารงาน บุคคลขององค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎ มาย
การปฏิบัติ งานขององค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกัน
ผล ประโยชน์ทับซ้อน

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0

0

0

100 %

10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎ มายในชีวิต
ประจําวันสํา รับประชาชน

21,420

0

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0

8,300

20,000

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎ มายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,100

16,500

20,000

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

8,100

7,920

7,920

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

8,100

0

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

17,235

0

20,000

-100 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริ าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้า
น้าที่เทศบาล

8,560

21,000

10,000

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของผู้บริ าร สมาชิกสภาเทศบาล

66,680

0

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงาน เจ้า น้าที่เทศบาล

100,000

139,936

150,000

-100 %

0

94,990.59

75,496.17

182,737

-45.28 %

100,000

1,129,298.59

1,063,761.17

1,890,407

91,133

139,712

142,000

-29.58 %

100,000

0

0

10,000

-100 %

0

วัสดุงานบ้านงานครัว

19,934

79,944

50,000

-20 %

40,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

40,400

9,600

30,000

-33.33 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

282,048.58

227,068.18

300,000

0 %

300,000

43,825

55,900

100,000

-20 %

80,000

477,340.58

512,224.18

632,000

405,793.85

390,118.27

400,000

-25 %

300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

34,562.56

11,340.06

40,000

-62.5 %

15,000

คาบริการโทรศัพท์

11,356.98

10,246.32

10,000

0 %

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,221,900

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

540,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริการไปรษณีย์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

20,404

30,504.2

50,000

-80 %

10,000

34,247.32

46,248

35,000

-14.29 %

30,000

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

506,364.71

488,456.85

535,000

375,000

รวมงบดาเนินงาน

2,268,325.88

2,240,526.2

4,923,657.2

3,582,127

เก้าอี้สํานักงาน

0

24,750

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู

0

26,500

0

0 %

0

โต๊ะทํางานเ ล็ก 4 ฟุต

0

33,600

0

0 %

0

โต๊ะ มูบูชา

0

7,500

0

0 %

0

0

13,500

0

0 %

0

80,000

0

0

0 %

0

0

2,500

0

0 %

0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพนยา แบบใช้แรงดันของเ ลว ชนิด
ตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
เครื่องเสียงกลางแจ้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สีชนิด
Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที)

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 9/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สํา รับ
งานประมวลผล

0

22,900

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

21,900

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว)

0

29,900

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

0

7,900

0

0 %

0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

17,150

0

0 %

0

0

2,450

0

0 %

0

อุปกรณ์กระจายการทํางานสํา รับเครือขาย
(Link Load Balancer)

0

0

21,900

-100 %

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

0

0

21,000

-100 %

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1

0

0

37,800

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

61,779.66

80,000

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

0

0

100 %

100,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุณฑ์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

95,743.02

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

175,743.02

272,329.66

160,700

100,000

รวมงบลงทุน

175,743.02

272,329.66

160,700

100,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการ ชวยเ ลือประชาชนของ องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอ
เมือง เชียงราย

0

0

0

100 %

40,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อํา
ภอเมืองเชียงราย

40,000

40,000

0

0 %

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองเชียงราย

0

0

40,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

40,000

40,000

40,000

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

40,000

40,000

40,000

40,000

รวมงานบริหารทั่วไป

12,598,729.9

12,979,385.86

16,360,557.2

15,883,827

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 11/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

0

0

291,882

294,756

422,860

88.13 %

795,546

14,020

9,100

40,000

0 %

40,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน

0

0

0

100 %

30,000

โครงการสร้างเครือขายประชาสัมพันธ์ใน
ตําบลนางแล

0

15,153

0

0 %

0

โครงการอบรมความรู้ด้านงบประมาณและ
การเบิกจายตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยและกฎ มายที่เกี่ยวข้อง

44,740

0

0

100 %

50,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างแนวคิด
และองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น

0

0

7,447

-100 %

0

0

12,760

50,000

-40 %

30,000

350,642

331,769

520,307

รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

945,546

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

38,536

48,168

100,000

-50 %

50,000

0

0

20,000

-50 %

10,000

79,916

61,136

80,000

-37.5 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

118,452

109,304

200,000

110,000

รวมงบดาเนินงาน

469,094

441,073

720,306.71

1,065,546

เก้าอี้ผู้บริ าร

0

6,950

0

0 %

0

เก้าอี้สํานักงาน

0

19,800

0

0 %

0

ตู้เ ล็กบานเลื่อนบนกระจก - ลางทึบ

0

6,550

0

0 %

0

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0

9,400

0

0 %

0

25,500

0

0

0 %

0

0

9,600

0

0 %

0

22,490

0

0

0 %

0

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต็นท์ผ้าใบพับได้
โต๊ะทํางานเ ล็ก 4 ฟุต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สํา รับ
งานประมวลผล

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

7,370

2,450

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

55,360

54,750

0

0

รวมงบลงทุน

55,360

54,750

0

0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

524,454

495,823

720,306.71

1,065,546

1,863,960

1,978,292

2,147,880

21.14 %

2,601,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

เงินประจําตําแ นง

85,200

85,200

85,200

0 %

85,200

324,000

390,851

443,640

0 %

443,640

36,000

51,565

60,000

0 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,376,360

2,573,108

2,803,920

3,257,940

รวมงบบุคลากร

2,376,360

2,573,108

2,803,920

3,257,940

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน

99,000

50,700

100,000

-40 %

60,000

4,320

6,600

30,000

-33.33 %

20,000

99,900

90,500

108,000

0 %

108,000

0

0

0

100 %

39,400

28,100

21,300

39,400

-100 %

0

231,320

169,100

277,400

221,885.87

264,995.11

408,000

-29.9 %

286,000

0

0

20,000

0 %

20,000

139,948

120,477

150,000

-66.67 %

50,000

4,126

0

8,700

-82.76 %

1,500

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

227,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
(ภาษีเคลื่อนที่)

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 15/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้างแรง
จูงใจในการชําระภาษี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

9,408

16,128

23,000

-50 %

11,500

0

0

0

100 %

216,000

44,338

0

0

0 %

0

5,170

16,010

30,000

0 %

30,000

424,875.87

417,610.11

639,700

61,408.25

37,096.9

70,000

-28.57 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

3,700

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

10,000

-50 %

5,000

46,900

42,190

80,000

-37.5 %

50,000

108,308.25

82,986.9

180,000

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

30,000

รวมงบดาเนินงาน

764,504.12

669,697.01

1,097,100

997,400

โครงการสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการชําระ
ภาษี คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

615,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

125,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

100 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ผู้บริ าร

0

6,950

0

0 %

0

เก้าอี้สํานักงาน

0

14,850

0

0 %

0

โต๊ะทํางานเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต

0

7,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวล
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

59,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สํา รับงาน
ประมวลผล

22,500

0

0

0 %

0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

4,900

0

0 %

0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

2,490

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

24,990

93,500

0

0

รวมงบลงทุน

24,990

93,500

0

0

รวมงานบริหารงานคลัง

3,165,854.12

3,336,305.01

3,901,020

4,255,340

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

389,400

รวมงบบุคลากร

0

0

0

389,400

0

0

0

100 %

60,000

0

0

0

100 %

9,600

0

0

0

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
รวมค่าตอบแทน

69,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

0

0

วัสดุสํานักงาน

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

109,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

499,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

16,289,038.02

16,811,513.87

20,981,883.91

21,703,713

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
5,000
30,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการดําเนินการของศูนย์ตอสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลนางแล

0

0

30,000

-66.67 %

10,000

โครงการอบรม พลังมวลชนต้านยาเสพติด

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมพลังมวลชนต้านยาเสพติด

16,360

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

16,360

0

50,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

16,360

0

50,000

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

16,360

0

50,000

30,000

14,100

54,900

55,000

-9.09 %

50,000

7,920

34,460

35,000

-14.29 %

30,000

22,020

89,360

90,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

472,000

453,433

648,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการชวยเ ลือผู้ประสบภัย

24,791.4

11,062

25,000

-100 %

0

โครงการทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

0

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญ า
มอก ควันและไฟป่า

0

0

0

100 %

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเ ตุ
ทางถนน

0

0

0

100 %

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญ า
มอกควันและไฟป่า

28,260

10,176

40,000

-100 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้อง กันและบรรเทา
สาธารณภัย และการชวยเ ลือผู้ ประสบภัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนน

15,260

360

20,000

-100 %

0

โครงการวัน อปพร. (รวมพลฅน อปพร.ทต.
นางแล)

0

0

0

100 %

10,000

โครงการวัน อปพร.(รวมพลฅน อปพร.ทต
.นางแล)

0

19,600

10,500

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและ
เยาวชน

0

0

25,000

-100 %

0

โครงการอบรมความรู้ด้าน การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแกพนักงาน เจ้า น้าที่
สังกัด ทต.นางแล

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0

108,618.6

0

0 %

0

โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกประชาชน

0

0

19,343

3.4 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

540,311.4

603,249.6

837,843

41,000

0

0

0 %

0

29,595.5

58,486

40,000

-75 %

10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

9,880

122,750

100,000

-50 %

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

5,505

34,000

20,000

50 %

30,000

220,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุจราจร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

30,000

รวมค่าวัสดุ

85,980.5

215,236

160,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

648,311.9

907,845.6

1,087,842.8

420,000

0

16,500

0

0 %

0

2,290

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

2,290

16,500

0

0

รวมงบลงทุน

2,290

16,500

0

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

50,000

0

รวมเงินอุดหนุน

0

50,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

50,000

0

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

650,601.9

974,345.6

1,087,842.8

420,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องเป่าลม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เครื่องวัดความดันโล ิตระบบดิจิตอล

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

666,961.9

974,345.6

1,137,842.8

450,000

4,121,780

4,363,800

4,734,000

5.71 %

5,004,120

60,000

60,000

60,000

0 %

60,000

เงินวิทยฐานะ

136,500

161,000

336,000

0 %

336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

482,400

484,020

498,480

1.37 %

505,320

37,020

35,500

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,837,700

5,104,320

5,664,480

5,941,440

รวมงบบุคลากร

4,837,700

5,104,320

5,664,480

5,941,440

0

0

10,000

0 %

10,000

82,000

119,000

180,000

0 %

180,000

0

0

0

100 %

100,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจําตําแ นง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

38,000

29,750

100,000

120,000

148,750

290,000

317,650

305,900

360,000

-2.78 %

350,000

0

8,000

10,000

100 %

20,000

35,456

15,706

60,000

-50 %

30,000

โครงการเข้ารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับท้องถิ่น อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

0

0

0

100 %

10,000

โครงการจัด าสื่อการเรียนการสอน

0

39,880

30,000

-100 %

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา

19,640

0

20,000

-50 %

10,000

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
290,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

โครงการอบรมผู้มีสวน เกี่ยวข้องในการสง
เสริม การพัฒนาสมรรถนะและ พัฒนาการ
เด็กเล็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการอบรมผู้มีสวนเกี่ยวข้องในการสง
เสริมการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการ
เด็กเล็ก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

20,000

8,400

20,000

-100 %

0

15,330

20,820

50,000

0 %

50,000

408,076

398,706

560,000

วัสดุสํานักงาน

45,428

61,053

100,000

-20 %

80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

22,636

18,753

40,000

-50 %

20,000

วัสดุกอสร้าง

30,000

0

0

100 %

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

19,998

19,950

20,000

0 %

20,000

วัสดุการเกษตร

8,000

30,000

30,000

-66.67 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

14,020

18,230

80,000

-37.5 %

50,000

140,082

147,986

270,000

28,898.84

29,672.96

60,000

-50 %

30,000

0

0

0

100 %

5,000

คาบริการโทรศัพท์

1,179.14

1,373.89

10,000

-80 %

2,000

คาบริการไปรษณีย์

0

0

0

100 %

2,000

11,534.6

12,583.2

30,000

-56.67 %

13,000

41,612.58

43,630.05

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

490,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

190,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

52,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

709,770.58

739,072.05

1,220,000

1,022,000

เก้าอี้สํานักงาน

0

19,800

0

0 %

0

โต๊ะทํางานเ ล็ก 5 ฟุต

0

13,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

59,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สํา รับงาน
ประมวลผล *

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

8,400

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

101,800

0

22,000

รวมงบลงทุน

0

101,800

0

22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

5,547,470.58

5,945,192.05

6,884,480

6,985,440

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะ วิชาการ
ระดับท้องถิ่น อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

0

10,000

10,000

-100 %

0

โครงการจัดทําสื่อของเลนภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

100 %

20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้นอก ้องเรียน

19,700

19,384

20,000

0 %

20,000

505,920

490,070

468,550

-11.93 %

412,635

0

0

30,000

-66.67 %

10,000

535,620

529,454

538,550

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

1,678,592

คาอา ารเสริม (นม)

1,336,096.04

1,193,926.5

1,521,463

-100 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

20,000

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

1,356,096.04

1,193,926.5

1,541,463

1,678,592

รวมงบดาเนินงาน

1,891,716.04

1,723,380.5

2,080,013

2,141,227

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา
โครงการอบรมการเฝ้าระวังอุบัติเ ตุและ
การจมน้ําในเด็ก
รวมค่าใช้สอย

462,635

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง
วัสดุการศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างอางล้าง น้าและเทลาน
คอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางแล

0

0

61,400

-100 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางแล

0

0

172,800

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

234,200

0

รวมงบลงทุน

0

0

234,200

0

โครงการ ICT เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการ
เรียนการสอน

20,000

0

0

0 %

0

โครงการเกษตรตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

0

0

100 %

10,000

โครงการเกษตรตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

0

0

100 %

10,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนตาม
ลักการพัฒนาสมอง (BBL)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

10,000

โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ของเลนสํา รับ
เสริมทักษะปฐมวัย

20,000

0

0

0 %

0

โครงการจัด าอา ารกลางวันสํา รับนัก
เรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลนางแล

2,802,800

2,860,640

2,908,000

18.58 %

3,448,200

โครงการปรับปรุงพัฒนา ้องสมุดใ ้มีความ
พร้อมตอการเรียนรู้

28,000

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและผลิตภัณฑ์ชุมชนโรงเรียนบ้าน
นางแล

0

0

0

100 %

10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

18,000

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโครงการเพาะเ ็ดนางฟ้าภูฐาน

20,000

0

0

0 %

0

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา
ตอยอด ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง ด้วยโคก นองนาแ งน้ําใจและความ
วัง

0

0

0

100 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

2,908,800

2,860,640

2,908,000

3,498,200

รวมงบเงินอุดหนุน

2,908,800

2,860,640

2,908,000

3,498,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4,800,516.04

4,584,020.5

5,222,213

5,639,427
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รวมแผนงานการศึกษา

10,347,986.62

10,529,212.55

12,106,693

12,624,867

1,754,379

1,509,361

2,263,500

7.57 %

2,434,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200

70,334

80,400

-1.49 %

79,200

เงินประจําตําแ นง

85,200

80,700

127,200

0 %

127,200

314,129

301,313

324,000

0 %

324,000

34,903

33,479

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,255,811

1,995,187

2,831,100

3,001,320

รวมงบบุคลากร

2,255,811

1,995,187

2,831,100

3,001,320

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

50,000

140 %

120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

10,000

0 %

10,000

51,000

72,500

108,000

-44.44 %

60,000

0

0

0

100 %

30,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

19,700

22,700

40,000

70,700

95,200

208,000

55,134

45,563.6

158,000

343.04 %

700,000

1,800

6,000

20,000

0 %

20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

79,777

75,614

50,000

-40 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตําบลนางแล

32,280

0

0

0 %

0

47,960

41,460

130,000

-23.08 %

100,000

216,951

168,637.6

358,000

วัสดุสํานักงาน

49,864

58,507

84,613

-40.91 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

12,722

9,885

30,000

-33.33 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

40,000

-50 %

20,000

15,006

76,750

40,000

25 %

50,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
220,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

850,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุเครื่องแตงกาย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

13,650

0

100 %

50,000

21,630

46,650

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

99,222

205,442

254,613

250,000

รวมงบดาเนินงาน

386,873

469,279.6

820,612.5

1,320,000

เก้าอี้ผู้บริ าร

0

6,950

0

0 %

0

เก้าอี้สํานักงาน

0

14,850

0

0 %

0

0

0

26,600

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

59,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

29,500

0

0

0 %

0

2,490

0

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพนยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย
ลัง ขนาด 3.5 แรงม้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องบีบอัดก้อนพลาสติก

0

32,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

31,990

113,600

26,600

0

รวมงบลงทุน

31,990

113,600

26,600

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2,674,674

2,578,066.6

3,678,312.5

4,321,320

โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก
แบบ มีสวนรวม

0

0

0

100 %

50,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
แบบมีสวนรวม

46,362.5

41,859.37

50,000

-100 %

0

โครงการชาวนางแลใสใจอันตรายจากสาร
พิษตกค้างในกระแสเลือด

12,412

12,970

15,000

-100 %

0

โครงการตําบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม

16,058

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ วัดนก

15,992

19,544

0

0 %

0

งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

0

0

0

100 %

30,000

74,100

0

0

0 %

0

720

720

10,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่น
ละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการรักสุขภาพรัก ปลอดภัย วัยใสไร้
เอดส์

0

0

0

100 %

10,000

โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้
เอดส์

7,512

7,800

10,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง

4,080

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง
ตําบลนางแล

0

4,800

20,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

80,143

0

0 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติย
ราชนารี

0

0

80,000

-100 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติย
ราชนารี

0

0

0

100 %

80,000

โครงการอบรมแกนนําด้านสุขภาพ เพื่อการ
ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน

13,238

14,960

15,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

190,474.5

182,796.37

270,000

170,000

รวมงบดาเนินงาน

190,474.5

182,796.37

270,000

170,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการผาตัดทํา มันเพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมวที่เป็นสัตวพา ะของโรคพิษสนัขบ้า
และแมวไมมีเจ้าของ

5,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

5,000

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

5,000

0

0

0

รวมงานโรงพยาบาล

195,474.5

182,796.37

270,000

170,000

คาใช้จายในการชวยเ ลือประชาชนด้าน
การเยียวยา รือฟื้นฟูสุขภาพและการ
ป้องกันควบคุมโรคติดตอกรณีการเกิดโรค
ระบาดในชุมชน

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเทศบาลตําบลนางแล มุงสูองค์กร
คาร์บอนต่ํา

0

20,044

10,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือขายอาสา
สมัครท้อง ถิ่นรักษ์โลก ตําบลนางแล

0

0

0

100 %

20,000

0 %

0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตําบลนางแล

0

37,636

20,000

-100 %

0

โครงการรณรงค์ครอบครัว งดเ ล้าเข้า
พรรษา

0

0

0

100 %

5,000

โครงการรณรงค์ครอบครัวงดเ ล้าเข้า
พรรษา

4,925

9,480

10,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชํา

20,000

20,000

20,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมสุขาภิบาลน้ําดื่มและการ
ดูแลระบบน้ําประปา มูบ้าน

20,000

18,314

10,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการสุขาภิบาลอา ารและกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

20,000

20,000

10,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

64,925

125,474

80,000

65,000

รวมงบดาเนินงาน

64,925

125,474

80,000

65,000

โครงการสุขาภิบาลอา าร และกิจการที่
เป็นอันตราย ตอสุขภาพ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข สืบ
สานปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม

0

0

0

100 %

320,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

160,000

0

0

0 %

0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

160,000

0

0

0 %

0

0

320,000

320,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

320,000

320,000

320,000

320,000

รวมงบเงินอุดหนุน

320,000

320,000

320,000

320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

384,925

445,474

400,000

385,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

3,255,073.5

3,206,336.97

4,348,312.5

4,876,320

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 1 มูที่16
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการชวยเ ลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

0

0

100 %

20,000

โครงการชวยเ ลือสงเคราะ ์เด็กยากจน
เด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้ และเด็กไร้ที่พึ่ง

0

0

0

100 %

257,740

โครงการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายผู้สูงอายุ

0

0

0

100 %

30,000

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล
นางแล

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
ป้องกันภัยสํา รับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ดูแลผู้พิการ

0

0

0

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนางแล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

30,490

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

30,490

0

30,000

317,740

รวมงบดาเนินงาน

30,490

0

30,000

317,740

700

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

700

0

0

0

รวมงบลงทุน

700

0

0

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

31,190

0

30,000

317,740

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

31,190

0

30,000

317,740

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,510,644

1,756,702

2,394,180

-100 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200

73,567

71,880

-100 %

0

เงินประจําตําแ นง

85,200

85,200

85,200

-100 %

0

455,040

464,280

479,280

-100 %

0

72,000

72,000

72,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,190,084

2,451,749

3,102,540

0

รวมงบบุคลากร

2,190,084

2,451,749

3,102,540

0

0

0

20,000

-100 %

0

91,500

104,000

90,000

-100 %

0

4,000

6,000

20,000

-100 %

0

95,500

110,000

130,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 42/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

233,240

196,254

256,000

44.16 %

369,043

0

0

10,000

0 %

10,000

42,642

24,952

50,000

-40 %

30,000

49,999.27

30,535.39

315,107

-68.26 %

100,000

325,881.27

251,741.39

631,107

วัสดุสํานักงาน

20,233

61,289

100,000

-50 %

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

21,900

21,355

40,000

-50 %

20,000

วัสดุกอสร้าง

18,300

13,671

80,000

-62.5 %

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

21,800

0

20,000

-50 %

10,000

0

0

0

100 %

10,000

46,240

29,260

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

128,473

125,575

290,000

170,000

รวมงบดาเนินงาน

549,854.27

487,316.39

1,051,107

679,043

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

509,043

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้สํานักงาน

0

9,900

0

0 %

0

ตู้เ ล็กบานเลื่อนบนกระจก - ลางทึบ

0

6,550

0

0 %

0

29,500

0

0

0 %

0

2,490

0

0

0 %

0

49,955.33

79,390.87

50,000

0 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

81,945.33

95,840.87

50,000

50,000

รวมงบลงทุน

81,945.33

95,840.87

50,000

50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด ไมน้อยกวา
19 นิ้ว)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณขวง
นางแล มูที่ 6 บ้านป่าอ้อ ตําบลนางแล
อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

0

0

392,553

รวมเงินอุดหนุน

0

0

392,553

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

392,553.29

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,821,883.6

3,034,906.26

4,596,200.29

729,043

49,910

131,485

50,000

รวมค่าวัสดุ

49,910

131,485

50,000

200,000

รวมงบดาเนินงาน

49,910

131,485

50,000

200,000

0

0

235,680

-100 %

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

300 %

200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า มูที่ 16 บ้านสัน
ต้นขาม

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/1 มูที่ 13
บ้านแมปูคา ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

32,936.21

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/2 มูที่ 13
บ้านแมปูคา ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

29,678.18

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 มูที่ 1
บ้านป่า ้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

78,266.4

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 มูที่ 2
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

79,673.69

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 7 มูที่ 4
บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

98,363.75

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านเลขที่ 43
มูที่ 3 บ้านนางแลเ นือ ตําบลนางแล
อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

42,943.37

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยประปา มูที่ 4
บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

48,665.62

0

0

0 %

0
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น้า : 46/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านนางแลใน มูที่ 7 ตําบลนางแล อําเภอ
เมืองเชียงราย จัง วัดเชียงราย

0

0

0

100 %

162,556

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านใ มมวงคํา มูที่ 15 ตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย จัง วัดเชียงราย

0

0

0

100 %

36,365

รวมเงินอุดหนุน

410,527.22

0

235,680

198,921

รวมงบเงินอุดหนุน

410,527.22

0

235,680

198,921

รวมงานไฟฟ้าและประปา

460,437.22

131,485

285,680

398,921

0

0

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

20,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

20,000

30,000

รวมงานสวนสาธารณะ

0

0

20,000

30,000

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

50 %

30,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 47/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการบริ ารจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
สวนรวม

59,880

53,930

30,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมอาชีวอนามัยผู้เก็บขนและ
กําจัดขยะ

11,280

9,360

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

71,160

63,290

50,000

0

รวมงบดาเนินงาน

71,160

63,290

50,000

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

71,160

63,290

50,000

0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

3,353,480.82

3,229,681.26

4,951,880.29

1,157,964

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 48/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ และกลุมองค์กรตางๆ

58,326

40,026

100,000

-40 %

60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนางแล

28,642

29,000

30,000

-33.33 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

20,000

0

20,000

0 %

20,000

โครงการม กรรมของดีตําบลนางแล

220,596.22

0

0

100 %

50,000

0

0

20,000

0 %

20,000

8,240

24,470

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

335,804.22

93,496

190,000

190,000

รวมงบดาเนินงาน

335,804.22

93,496

190,000

190,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

335,804.22

93,496

190,000

190,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

335,804.22

93,496

190,000

190,000

โครงการสงเสริมพัฒนางานศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญ าความรุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเทศบาลตําบลนางแล
โครงการอุนรักครอบครัวตําบลนางแล

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 49/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬา นางแลเกมส์

0

0

0

100 %

100,000

โครงการแขงขันกีฬานางแลเกมส์

120,000

100,000

100,000

-100 %

0

30,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเด็ก แ งชาติ

0

0

0

100 %

50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

45,640

0

0 %

0

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สํา รับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล

0

0

0

100 %

20,000

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สํา รับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล

76,000

30,000

30,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

226,000

175,640

130,000

170,000

รวมงบดาเนินงาน

226,000

175,640

130,000

170,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบล
นางแลต้านยาเสพติด

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 50/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สงเสริมของดีอําเภอเมืองเชียงราย ในการ
แขงขันกีฬาแ งชาติ ครั้งที่ ๔๖ "เจียงฮา
ยเกมส์"

43,196.67

0

0

รวมเงินอุดหนุน

43,196.67

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

43,196.67

0

0

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

269,196.67

175,640

130,000

170,000

โครงการขวงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

30,000

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

0

0

0

100 %

50,000

โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

79,950

80,000

80,000

-100 %

0

0 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 51/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการจัดงานขวงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการจัดงานประเพณี กินวอบ้านลิไข

0

0

0

100 %

10,000

โครงการจัดงานประเพณี ผาลาดรอยวัวและ
สืบชะตา แมน้ํา

0

0

0

100 %

10,000

โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงยี่เป็ง

0

0

0

100 %

30,000

โครงการจัดงานประเพณี ลอเทียนและแ
เทียน เข้าพรรษา

0

0

0

100 %

30,000

โครงการจัดงานประเพณีกินวอบ้านลิไข

0

15,000

15,000

-100 %

0

โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก

0

0

0

100 %

5,000

โครงการจัดงานประเพณีผาลาดรอยวัวและ
สืบชะตาแมน้ํา

30,000

0

30,000

-100 %

0

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง

50,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง

0

30,000

30,000

-100 %

0

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส

0

30,000

30,000

-100 %

0

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส

0

0

0

100 %

20,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

0

0

0

100 %

30,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

80,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดงาน ลอเทียนเข้าพรรษาและ
แ เทียนเข้าพรรษา

50,000

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
เยาวชน และครอบครัว ด้วย ลักธรรมะ
ปฏิบัติ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

10,000

20,000

20,000

0 %

20,000

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

0

20,000

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

299,950

195,000

265,000

245,000

รวมงบดาเนินงาน

299,950

195,000

265,000

245,000

0

0

0

100 %

50,000

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องค์กรจัง วัดเชียงราย

36,000

50,000

50,000

-100 %

0

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2564
"2003 ปีสืบมา กเป็งลองฟ้า ไ ว้สาพระ
ธาตุดอยตุง"

0

0

10,000

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการดําเนินการและ สนับสนุนการ
ดําเนิน การจัดกิจกรรมของ สวนราชการ
และองค์กร จัง วัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2565

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

10,000

รวมเงินอุดหนุน

36,000

50,000

60,000

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

36,000

50,000

60,000

60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

335,950

245,000

325,000

305,000

50,000

0

133,140

-100 %

0

โครงการสงเสริมการทอง เที่ยวชุมชนคน
บ้านนางแล

0

0

0

100 %

50,000

โครงการสงเสริมทองเที่ยวชุมชน คนบ้าน
นางแล

19,978.42

32,596

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

69,978.42

32,596

133,140

50,000

รวมงบดาเนินงาน

69,978.42

32,596

133,140

50,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

69,978.42

32,596

133,140

50,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการบริ ารจัดการและพัฒนาการทอง
เที่ยวตําบลนางแล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

675,125.09

453,236

588,140

525,000

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

2,533,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

67,200

เงินประจําตําแ นง

0

0

0

100 %

85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

469,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

3,227,580

รวมงบบุคลากร

0

0

0

3,227,580

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

20,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

90,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

300,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

200,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

650,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

3,877,580

รวมค่าตอบแทน

100 %

30,000
140,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

310,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง

100 %

200,000
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0

0

1,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุง อกระจายขาว มูที่ 2
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

50,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุง อกระจายขาว มูที่ 4
บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

50,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/4 มู
ที่ 6 บ้านป่าอ้อ

0

317,000

0

0 %

0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง บริเวณประปา อถังสูงประจํา มูบ้าน
มูที่ 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จัง วัดเชียงราย

186,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ
นองบัวน้อย มูที่ 13 บ้านแมปูคา

0

0

0

100 %

827,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ
นองบัวน้อย มูที่ 13 บ้านแมปูคา

0

0

489,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างขยายทอลอดเ ลี่ยม คสล.
(สะพาน) มูที่ 16 บ้านสันต้นขาม ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

88,500

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างขยายทอลอดเ ลี่ยม คสล.
(สะพาน) มูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ตําบลนางแล
อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

150,500

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างขยายไ ลทาง คสล. ซอย
1 มูที่ 8 บ้านป่ารวก

0

0

0

100 %

726,000

244,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

1,046,600

โครงการกอสร้างขยายไ ลทางถนน คสล.
ซอยบ้านเลขที่ 38 มูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

71,500

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างขยายไ ลทางถนน คสล.
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางแล มูที่ 12 บ้านขัวแตะ

0

47,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างขยายไ ลทาง คสล. ทาง
ไปบ้านแพะ มูที่ 13 บ้านแมปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย
โครงการกอสร้างขยายไ ลทาง คสล.
พร้อมกอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะ
คสล. ทางโค้งเข้า มูบ้าน มูที่ 10 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์
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โครงการกอสร้างขยายไ ลทางถนน คสล.
บ้านเลขที่ 58 มูที่ 7 บ้านนางแลใน ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

124,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างขยายไ ลทางถนน คสล.
เส้นกลางบ้าน มูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

100,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างคลองสงน้ํา คสล. มูที่ 5
บ้านเดน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัด
เชียงราย

862,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย อพัก
แสตมป์ มูที่ 1 บ้านป่า ้า

0

0

49,500

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/14
มูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

0

230,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 1 มูที่ 2
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

36,500

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 1 มูที่ 9
บ้านดอยกิ่ว

0

394,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 12 มูที่
16 บ้านสันต้นขาม

0

97,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2/7 มูที่
8 บ้านป่ารวก

0

0

147,500

-100 %

0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/14 มู
ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ตําบลนางแล

0

230,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/15
(บ้านอาขาใ ม) มูที่ 6 บ้านป่าอ้อ ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

372,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/7 มูที่
6 บ้านป่าอ้อ

0

0

211,900

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 4 มูที่ 5
บ้านเดน

0

0

0

100 %

638,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 5 มูที่ 2
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

137,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึง
ซอย 2 มูที่ 2 บ้านนางแล

0

0

398,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึง
ซอย 2 มูที่ 2 บ้านนางแล

0

0

0

100 %

333,000

151,000

0

0

0 %

0

0

178,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 9/3 มูที่
7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย
โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย บ้านเลข
ที่ 34 มูที่ 13 บ้านแมปูคา
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย(ข้างบ้าน
นางพลอย ธุวะคํา) มูที่ 1 บ้านป่า ้า
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

26,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย2 มูที่ 1
บ้านป่า ้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

117,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่า
้า มูที่ 1 บ้านป่า ้า

0

0

384,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยเข้าโรงปุ๋ย
มูที่ 7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จัง วัดเชียงราย

163,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่
218 มูที่ 5 บ้านเดน ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จัง วัดเชียงราย

85,500

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาขา
มูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

0

0

0

100 %

512,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยโรงปุ๋ย มู
ที่ 8 บ้านป่ารวก

0

612,239

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยไรเดือน
เพ็ญ มูที่ 6 บ้านป่าอ้อ ตําบลนางแล
อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

129,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยไรเดือน
เพ็ญ (บ้านเลขที่ 44) มูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

0

0

335,000

-100 %

0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยอาขาดิน
แดง มูที่ 6 บ้านป่าอ้อ ตําบลนางแล
อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

197,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล มูที่
12 บ้านขัวแตะ

0

187,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. แยกซอย 8
( ัวสะพาน) มูที่ 1 บ้านป่า ้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

108,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นป่าชุมชน
มูที่ 15 บ้านใ มมวงคํา

0

213,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล. มูที่ 1 บ้าน
ป่า ้า เชื่อม มูที่ 2 บ้านนางแล

0

0

0

100 %

719,000

54,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 10 มูที่
7 บ้านนางแลใน

0

960,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 2 มูที่ 7
บ้านนางแลใน

0

0

0

100 %

113,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 6 มูที่ 7
บ้านนางแลใน

0

0

0

100 %

228,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ข้างศาลา SML
มูที่ 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จัง วัดเชียงราย
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดนาง
แลทิศเ นือ มูที่ 3 บ้านนางแลเ นือ

0

0

246,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย อพัก
เพชรประสงค์ มูที่ 1 บ้านป่า ้า

0

0

65,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างทอเ ลี่ยม คสล. ลําเ มือง
บ้านเลขที่ 46 มูที่ 11 บ้านดาวดึงส์

0

0

0

100 %

343,600

โครงการกอสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกัน
การกัดเซาะ มูที่ 13 บ้านแมปูคา

0

440,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกัน
การกัดเซาะฝาย บริเวณบ้านเลขที่ 11 มู
ที่ 16 บ้านสันต้นขาม ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จัง วัดเชียงราย

334,500

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน มูที่
11 บ้านดาวดึงส์

0

0

720,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 11 มูที่ 16 บ้านสันต้น
ขาม

0

0

0

100 %

817,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 มูที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์

0

438,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 มูที่ 12 บ้านขัวแตะ

0

460,000

0

0 %

0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 5/2 มูที่ 12 บ้านขัวแตะ
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

289,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 5/4 มูที่ 12 บ้านขัวแตะ
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

138,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ถนน น้าอาคารเอนกประสงค์ มู
ที่ 15 บ้านใ มมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จัง วัดเชียงราย

410,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด (เส้นกลางบ้าน) มูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

158,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 1 มูที่ 15 บ้านใ มมวงคํา

0

0

184,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 (ตอของเดิม ด้านทิศใต้) มูที่
13 บ้านแมปูคา ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

506,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 มูที่ 15 บ้านใ มมวงคํา

0

0

337,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 มูที่ 12 บ้านขัวแตะ

0

0

430,000

-100 %

0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 มูที่ 12 บ้านขัวแตะ

0

0

0

100 %

219,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 6 (ข้างโรงเรียนอนุบาลนางแล)
มูที่ 5 บ้านเดน ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

423,200

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 9 มูที่ 5 บ้านเดน

0

395,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย1 มูที่ 8 บ้านป่ารวก ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

398,800

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 342 (บ้านอาขาใ ม)
มูที่ 7 บ้านนางแลใน

0

0

412,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 69 มูที่ 9 บ้านดอย
กิ่ว

0

0

0

100 %

317,400

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน มูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว

0

0

0

100 %

265,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:41

น้า : 65/72

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน มูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัด
เชียงราย

567,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด น้าบ้านสวนภูเพียงถึงบ้านสวนน้ํา
ชง มูที่ 7 บ้านนางแลใน

0

0

558,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด มูที่ 3 บ้านนางแลเ นือ

0

445,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด มูที่ 5 บ้านเดน เชื่อม มูที่ 14 บ้าน
รองปลาค้าว

0

267,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อม
ฝาปิด ซอย 3 ( น้าวัดฝั่งใต้) มูที่ 5 บ้าน
เดน

0

0

438,900

-100 %

0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.
พร้อมบอพัก คสล. ซอย 1 ไป ซอย 4 มูที่
4 บ้านมวงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จัง วัดเชียงราย

169,000

0

0

0 %

0

0

265,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.
พร้อมบอพัก คสล. มูที่ 2 บ้านนางแล
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.
พร้อมบอพัก คสล. มูที่ 3 บ้านนางแล
เ นือ เชื่อม มูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว (ตอของ
เดิม) ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัด
เชียงราย

249,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.
พร้อมบอพัก ซอย 4 มูที่ 4 บ้านมวงคํา

0

0

0

100 %

421,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล
.พร้อมบอพัก คสล. มูที่ 10 บ้านป่าซาง
วิวัฒน์

0

0

600,000

-100 %

0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค มูที่ 3 บ้านนางแลเ นือ

0

0

248,670

-100 %

0

โครงการติดตั้งถังกรองน้ําพร้อมเชื่อมตอ
ระบบประปา มูบ้าน มูที่ 1 บ้านป่า ้า
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

80,000

0

0

0 %

0

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค์ มู
บ้าน มูที่ 4 บ้านมวงคํา

0

0

327,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านดงใต้ มูที่ 3
บ้านนางแลเ นือ

0

0

0

100 %

377,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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โครงการปรับปรุงถนน มูที่ 6 เชื่อม มูที่
15 สายทางบ้านป่าอ้อ-บ้านมวงคํา ร ัส
สายทาง ชร.ถ.10-011

0

0

1,898,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อมทาง ลวง
แผนดิน มายเลข 1209 ซอย 1 มูที่ 15
บ้านใ มมวงคํา

0

0

82,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อมทาง ลวง
แผนดิน มายเลข 1209 ซอย 5 มูที่ 15
บ้านใ มมวงคํา

0

0

75,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง มูที่ 14
บ้านรองปลาค้าว

0

482,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง มูที่ 3 บ้าน
นางแลเ นือ เชื่อม มูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัด
เชียงราย

120,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง มูที่ 7 บ้าน
นางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัด
เชียงราย

738,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
มูที่ 14 บ้านรองปลาค้าว

0

0

475,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงระบบประปา สํานักงาน
เทศบาลตําบลนางแล มูที่ 12 บ้านขัวแตะ
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จัง วัดเชียงราย

43,500

0

0

0 %

0
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โครงการปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน มู
ที่ 16 บ้านสันต้นขาม

0

483,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน มู
ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

0

0

229,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุง อกระจายขาว มูที่ 15
บ้านใ มมวงคํา

0

50,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มู
บ้าน มูที่ 15 บ้านใ มมวงคํา

0

0

0

100 %

395,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มู
บ้าน มูที่ 8 บ้านป่ารวก

0

0

192,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,126,500

7,190,239

9,563,470

8,347,600

รวมงบลงทุน

8,126,500

7,190,239

9,563,470

8,347,600

รวมงานก่อสร้าง

8,126,500

7,190,239

9,563,470

8,347,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8,126,500

7,190,239

9,563,470

12,225,180

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

231,000

247,085

288,000

-100 %

0

คาใช้จายในการชวยเ ลือเกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเกษตรกรรม เพื่ออา ารปลอดภัย

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร

16,500

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

29,840

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนา ความรู้ด้านปศุ
สัตว์

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์

0

16,260

20,000

-100 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
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โครงการสงเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
ประมง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

7,980

0

277,340

271,325

378,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุการเกษตร

0

0

20,000

50 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

20,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

277,340

271,325

398,000

90,000

0

9,500

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

9,500

0

0

รวมงบลงทุน

0

9,500

0

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

277,340

280,825

398,000

90,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2565
0
40,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า แบบข้อออน

0 %

0
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

12,800

19,800

35,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

40,000

2,307.3

0

0

0 %

0

0

822

25,000

-20 %

20,000

16,800

31,800

40,000

-25 %

30,000

โครงการสร้างฝายต้นน้ําลําธาร

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมา
จาก พระราชดําริสมเด็จพระ เทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

31,907.3

52,422

140,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

31,907.3

52,422

140,000

100,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

31,907.3

52,422

140,000

100,000

รวมแผนงานการเกษตร

309,247.3

333,247

538,000

190,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
โครงการบํารุงรักษาป่าไม้
โครงการบํารุงรักษาป่าไม้และป่าชุมชน
โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

88,000

96,000

111,000

88,000

96,000

111,000

66,640

53,280

80,000

รวมค่าวัสดุ

66,640

53,280

80,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

154,640

149,280

191,000

37,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

154,640

149,280

191,000

37,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

154,640

149,280

191,000

37,000

รวมทุกแผนงาน

61,454,746.84

61,819,697.58

76,500,000

78,000,000

รวมค่าใช้สอย

-75.68 %

27,000
27,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

-87.5 %

10,000

นา : 1/156
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลนาง ล
อา ภอ มือง ชียงราย จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม
พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนประกันสังคม พื่อนา ขากองทุน
ประกันสังคมทุก ดือนจาก งินที่นายจางนาสงรอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจางทั้ง มดในสังกัด ทศบาลตาบลนาง ล ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ละที่ กไข พิ่ม ติม
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

23,702,216 บาท

รวม

23,702,216 บาท

รวม

23,702,216 บาท

จานวน

192,576 บาท

นา : 2/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งินสมทบกองทุน งินทด ทน

จานวน

80,000 บาท

จานวน

17,666,400 บาท

จานวน

3,220,800 บาท

พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุน งินทด ทน ปนทุนในการจาย งิน
ทด ทนใ กลูกจาง มื่อลูกจางประสบอันตราย รือ จ็บ
ปวย รือถึง กความตาย รือสูญ าย นื่องจากการทางานใ
นายจาง โดยนายจาง ปนผูมี นาที่จาย งินสมทบ ขากองทุน พียง
ฝาย ดียว กา นดสมทบกองทุน งินทด ทนจัด ก็บปีละ 2
ครั้ง ครั้งที่ 1
จัด ก็บภายใน 31 มกราคมของทุกปี รียกวา “ งินสมทบประจา
ปี” วน ตปี รกที่ขึ้นทะ บียนนายจางตองจายภายใน 30 วันนับ
ตมีลูกจาง 1 คนขึ้นไป ครั้งที่ 2 จัด ก็บภายใน 31 มีนาคมของ
ทุกปี รียกวา “ งินสมทบจากการรายงานคาจาง”
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ.2561 ละที่ กไข
พิ่ม ติม
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
บี้ยยังชีพผูสูงอายุ
พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีสิทธิไดรับตามระ บียบ มท
วาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กร
ปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 91
ลาดับ 3
บี้ยยังชีพความพิการ
พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพความพิการใ คนพิการ ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน
สง คราะ ์ พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 91
ลาดับ 3

นา : 3/156
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บี้ยยังชีพผูปวย อดส์

จานวน

288,000 บาท

จานวน

569,000 บาท

พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพผูปวย อดส์ ที่มีสิทธิไดรับตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการจาย งินสง คราะ ์ พื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ กไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 91
ลาดับ 3
งินสารองจาย
พื่อจาย ปน งินสารองจายตอการ ผชิญ ตุสาธารณภัย ละกรณี
ฉุก ฉินที่มีสาธารณภัย กิดขึ้น รือกรณีการป้องกัน ละยับยั้งกอน
กิดสาธารณภัย รือคาดวาจะ กิดสาธารณภัย รือกรณีฉุก ฉิน
พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ปนสวนรวม
ได ชน การป้องกัน ละ กไขปัญ าอุทกภัย น้าปาไ ล
ลาก ผนดินถลม ผนดินไ ว ภัย ลง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา ละ มอกควัน ละโรคติดตอ ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกัน ละบรร ทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ ปนไปตาม
นังสือ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ละ
นังสือสั่งการกระทรวงม าดไทยที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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รายจายตามขอผูกพัน
คาใชจายในการจัดการจราจร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

58,710 บาท

จานวน

140,910 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดการจราจร ที่มีรายไดจากคาปรับผู
กระทาความผิดกฎ มายจราจร ชน การทาสี สนทาง ดินรถ ทาง
ทา ทางขาม ครื่อง มายจราจร ผงกั้น จัดทาป้ายสัญญาณไฟ
จราจร รืออุปกรณ์ที่ใชในการควบคุมการสัญจร ละอื่น ๆ
- ปนไปตาม นังสือ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
ละกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย
- พื่อจาย ปนคาบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาล งประ ทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาต ทศบาล งประ ทศ
ไทย ไมนอยกวารอยละ ศษ นึ่งสวน กของรายรับจริงในปีที่ลวง
มา ลว (ไมรวม งินกู งินจายขาด งินสะสม งินอุด นุนทุก
ประ ภท) ตไม กิน 500,000 บาท ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น กี่ยวกับ
คาบารุงสมาคม พ.ศ.2555 ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามขอบังคับของ
สมาคมสันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ละ
กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการที่ กี่ยวของ ฯลฯ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินบา น็จลูกจางประจา
พื่อจาย ปน งินบา น็จลูกจางประจาที่ออกงาน ละมีสิทธิไดรับ
งินบา น็จ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยบา น็จ
ลูกจางของ นวยการบริ ารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่
กไข พิ่ม ติม ละกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการที่ กี่ยว
ของ ฯลฯ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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งินสมทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

จานวน

1,153,320 บาท

จานวน

302,500 บาท

พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนบา น็จบานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท) โดยคานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณ
การรายรับทุกประ ภทประจาปี ละมิใ นารายรับประ ภท
พันธบัตร งินกู งินที่มีผูอุทิศใ ละ งินอุด นุนมารวม
คานวณ ปนไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไประ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยบา น็จบานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ กไข พิ่ม ติม นังสือสานักงานกองทุน
บา น็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.5/ว
31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ละกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่ง
การที่ กี่ยวของ ฯลฯ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.)
- พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน ลักประกันสุขภาพ งชาติ
- ปนไปตามระ บียบ มท วาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ละ
กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 94
ลาดับ 1
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทศบาลตาบลนาง ล

จานวน

20,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

15,883,827 บาท

งบบุคลากร

รวม

12,161,700 บาท

รวม

2,848,320 บาท

จานวน

725,760 บาท

พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทศบาลตาบลนาง
ล
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติม ละ ปนไปกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการที่
กี่ยวของ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) นา 92
ลาดับ 7

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือน(ฝายการ มือง) ดังนี้
1. นายก ทศมนตรีตาบลนาง ล ดือนละ 28,800 บาท จานวน
12 ดือน ปน งิน 345,600 บาท
2. รองนายก ทศมนตรีตาบลนาง ล จานวน 2 คนๆ ละ
15,840 บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 380,160 บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน
งินคาตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่น ของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ
ทศบาล พ.ศ. 2554 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ละ นังสือตาง ๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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คาตอบ ทนประจาตา นงนายก/รองนายก

จานวน

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนประจาตา นง ดังนี้
1.ตา นงนายก ทศมนตรีตาบลนาง ล ดือนละ 6,000
บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 72,000 บาท
2.ตา นงรองนายก ทศมนตรีตาบลนาง ล จานวน 2
คนๆ ละ 4,500 บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 108,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน
งินคาตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่น ของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ทศ
บาล พ.ศ. 2554 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ละ นังสือตาง ๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

คาตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษ ดังนี้
1. คาตอบ ทนพิ ศษนายก ทศมนตรีตาบลนาง ล ดือนละ 6,000
บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 72,000 บาท
2. คาตอบ ทนพิ ศษรองนายก ทศมนตรีตาบลนาง ล จานวน
2 คนๆ ละ 4,500 บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 108,000
บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน
งินคาตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่น ของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ทศ
บาล พ.ศ. 2554 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ละ นังสือตาง ๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 8/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารสวนตาบล
พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ดังนี้
1. ลขานุการนายก ทศมนตรีตาบลนาง ล ดือนละ 10,080
บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 120,960 บาท
2. ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีตาบลนาง ล ดือนละ 7,200
บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 86,400 บาท
- ปนไปตามตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน
งินคาตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่น ของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ทศ
บาล พ.ศ. 2554 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ละ นังสือตาง ๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

207,360 บาท

นา : 9/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คาตอบ ทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ ลขานุการสภา
จานวน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ดังนี้
1.ประธานสภา ทศบาลตาบลนาง ล ดือนละ 15,840 บาท
จานวน 12 ดือน ปน งิน 190,080 บาท
2.รองประธานสภา ทศบาลตาบลนาง ล ดือนละ 12,960
บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 155,520 บาท
3. สมาชิกสภา ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 10 คนๆ ละ
10,080 บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 1,209,600 บาท
- ปนไปตามตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน
งินคาตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่น ของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล
รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก
ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุม
กรรมการ ทศบาล พ.ศ. 2554 กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 ละ นังสือตาง ๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
สานักปลัด ทศบาล ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามคาสั่ง งิน
ดือน การ ลื่อนขั้น งิน ดือน การ ลื่อนระดับของขาราชการ รือ
พนักงานสวนทองถิ่น
ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

9,313,380 บาท

จานวน

6,985,860 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

จานวน

151,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่ม
พิ ศษประ ภทตางๆ งิน พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปน
ปกติ
งิน พิ่มตา นงนิติกร (พ.ต.ก.) งิน พิ่มตา นงดานพัสดุ งิน
พิ่ม
ที่กฎ มายกา นด งินคาตอบ ทนราย ดือน งินคาตอบ ทน
พิ ศษราย ดือน สังกัดสานักปลัด ทศบาล ทั้งนี้ใ จายตาม ผน
อัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม
ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินประจาตา นง
จานวน

271,200 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงปลัด ทศบาล รองปลัด
ทศบาล ัว นาสานักปลัด ทศบาล ละ ัว นาสวนราชการที่
ระ บียบกฎ มายกา นดใ มี ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3
ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปน
ไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 11/156
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คาตอบ ทนพนักงานจาง

จานวน

1,725,120 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนักงานจาง สังกัดสานักปลัด ทศบาล ทั้งนี้ใ จายตาม ผน
อัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม
ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ของพนักงานจาง งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่มพิ ศษประ ภทตางๆ งิน
พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปนปกติ สังกัดสานักปลัด
ทศบาล ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบล
นาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 12/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

3,582,127 บาท

รวม

1,445,227 บาท

จานวน

1,042,227 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ
2.คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด ลือกพนักงาน
ทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง
3.คาตอบ ทนคณะกรรมการสอบขอ ท็จจริงความรับผิดทาง
ละ มิด
4.คาตอบ ทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
5.คาตอบ ทน จา นาที่ในการ ลือกตั้ง
6. งินรางวัล
7. งินทาขวัญฝาอันตราย ปนครั้งคราว
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการกา นด งิน
ประโยชน์ตอบ ทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี กพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายการคัด ลือกพนักงาน ละ
ลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข พิ่ม
ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ละคา
ลวง วลาราชการใ กับพนักงาน ลูกจาง ละพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิก
จาย งินทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม นังสือ
สั่งการกระทรวงม าดไทยอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 13/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คา ชาบาน

จานวน

288,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ที่มีสิทธิ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ
ตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินชวย ลือการศึกษาบุตรผูบริ ารทองถิ่น
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกคา ชา
บาน ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ
ตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา

พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของผูบริ ารทองถิ่น ผูชวย
ผูบริ ารทองถิ่น ที่มีสิทธิ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย

รวม

1,221,900 บาท

จานวน

611,900 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาซักฟอก
3.คากาจัดขยะมูลฝอย ละสิ่งปฏิกูล
4.คาโฆษณา ละ ผย พรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ
5.คาธรรม นียมตางๆ
6.คา บี้ยประกัน
7.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
8.คาจาง มาจัดทาของ
9.คาจาง รงงานราษฎรกรณีดา นินการ อง
10.คาจาง มาติดตั้งโทรศัพท์ ละ ครื่องรับสัญญาณตางๆ
11.คา ชาทรัพย์สิน
12.คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา รือคาใชจายใน
การดา นินการทางคดี
13.คาจาง มากาจัดปลวก มลง พนยาฆา ชื้อตางๆ
14.คาจาง มารักษาความปลอดภัย
15.คาจาง มาทาความสะอาดอาคารสถานที่
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
กี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวย
การ บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไป
ตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม นังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 15/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการรับรอง ละพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คา ลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายใน นวยงานประจา
ดือน ประชุมสภาทองถิ่น รือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้ง
ขึ้น ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รือคณะทางาน
ตางๆ ที่ไดรับการ ตงตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทย รือคาสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คา ลี้ยงใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคม มูบาน พื่อบูรณาการจัดทา
ผนชุมชน รือ รื่องอื่นที่กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยกา นด
6.คารับรองการประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ละการประชุมระ วางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ นวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จา ปนในการปฏิบัติ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

50,000 บาท

นา : 16/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการจัดงาน รัฐพิธี ละงานวันสาคัญ ตาง ๆของชาติ

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี ละงานสาคัญ
ตางๆ ของชาติ โดยจาย ปนคาจัดสถานที่ คาการ สดง คาทา
ความสะอาด คาไฟฟ้า คาสถานที่ คารางวัล ละคาวัสดุอุปกรณ์ที่
จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (8) ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ
บิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนัก
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละตาม นังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 81
ลาดับ 10
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ ละ ดินทางไปสอบคัด
ลือก รือรับการคัด ลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 17/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คาใชจายในการ ลือกตั้ง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ลือกตั้งสมาชิกสภาผู ทน
ราษฎร ละการ ลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ละผูบริ ารทองถิ่น
ตามที่กฎ มายกา นด อีกทั้งใ ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ รือการใ ขอมูลขาวสาร กประชาชนใ
ทราบถึงสิทธิ ละ นาที่ ละการมีสวนรวมทางการ มืองในการ
ลือกตั้งสมาชิกสภาผู ทนราษฎรตามความ มาะสม ปนไปตาม
นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
สิง าคม 2563 ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 251
ลาดับ 20
โครงการ 5 ส
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ 5 ส โดยจาย
ปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปน ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 241
ลาดับ 4
โครงการจัดการความรู (Knowledge Management)
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดการความ
รู (Knowledge Management) โดยจาย ปนคาจัดทา อกสาร
ความรู ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปน ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 242
ลาดับ 5

นา : 18/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการ สริมสราง คุณธรรม จริยธรรม ผูบริ าร สมาชิกสภา
ทศบาล พนักงาน จา นาที่ ทศบาล

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริม
สราง คุณธรรม จริยธรรม ผูบริ าร สมาชิก
สภา ทศบาล พนักงาน จา นาที่ ทศบาล โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทา อกสาร
ความรู คาสถานที่ คาทาความสะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา
ปน ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม ละ ขารับการอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 245
ลาดับ 11
โครงการ สริมสราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงาน จา
นาที่ ทศบาล
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริม
สราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงาน จา
นาที่ ทศบาล โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาจัดทา อกสารความรู คาสถานที่ คาทาความ
สะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปน ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขารับ
การอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 245
ลาดับ 10
โครงการ สริมสราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานผูของบริ าร
สมาชิกสภา ทศบาล
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริม
สราง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานผูของบริ าร สมาชิกสภา
ทศบาล โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาจัดทา อกสารความรู คาสถานที่ คาทาความ
สะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปน ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขารับ
การอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 244
ลาดับ 9

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการ สริมสรางความ สมัครสมาน สามัคคี พื่อความสัมพันธ์ที่ดี จานวน
ในองค์กร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริมสราง
ความ สมัครสมาน สามัคคี พื่อความสัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร โดย
จาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทา
อกสารความรู คาสถานที่ คาทาความสะอาด ละจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จา ปน ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย ลัก กณฑ์
ละวิธีการบริ ารกิจการบาน มืองที่ดี พ.ศ.2546 ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขารับ
การอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 248
ลาดับ 14
โครงการ สริมสรางความรู กฎ มายในชีวิตประจาวัน สา รับ
จานวน
ประชาชน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริมสรางความ
รู กฎ มายในชีวิตประจาวัน สา รับประชาชน โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทา อกสาร
ความรู คาสถานที่ คาทาความสะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา
ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม ละ ขารับการอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ปนไปตามใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 249
ลาดับ 16

นา : 19/156

10,000 บาท

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการ สริมสรางความรู กี่ยวกับการบริ ารงาน บุคคลขององค์กร จานวน
ปกครอง สวนทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริมสรางความ
รู กี่ยวกับการบริ ารงาน บุคคลขององค์กรปกครอง สวนทอง
ถิ่น โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาจัดทา อกสารความรู คาสถานที่ คาทาความ
สะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปน ปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวย ลัก กณฑ์ ละวิธีการบริ ารกิจการบาน มืองที่
ดี พ.ศ.2546 ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละ ขารับการอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 248
ลาดับ 15
โครงการ สริมสรางความรู ดานกฎ มายการปฏิบัติ งานขององค์กร จานวน
ปกครอง สวนทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริมสรางความ
รู ดานกฎ มายการปฏิบัติ งานขององค์กรปกครอง สวนทอง
ถิ่น โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาจัดทา อกสารความรู คาสถานที่ คาทาความ
สะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปน ปรากฎตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวย ลัก กณฑ์ ละวิธีการบริ ารกิจการบาน มืองที่
ดี พ.ศ.2546 ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละ ขารับการอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 240
ลาดับ 1

นา : 20/156

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 21/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการ สริมสรางความรู ดานการป้องกันผล ประโยชน์ทับซอน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริมสรางความ
รู ดานการป้องกันผล ประโยชน์ทับซอน โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทา อกสาร
ความรู คาสถานที่ คาทาความสะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา
ปน ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย ลัก กณฑ์ ละวิธีการ
บริ ารกิจการบาน มืองที่ดี พ.ศ.2546 ระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขารับการอบรม
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 241
ลาดับ 3
โครงการ สริมสรางความรู ดาน ทคโนโลยีสารสน ทศ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ สริมสรางความ
รู ดาน ทคโนโลยีสารสน ทศ โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดทา อกสารความรู คาสถานที่ คา
ทาความสะอาด ละจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปน ปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวย ลัก กณฑ์ ละวิธีการบริ ารกิจการบาน มือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม ละ ขารับการอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 243
ลาดับ 8
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รงงาน ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายใน
การบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ
ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

100,000 บาท

นา : 22/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุสานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

540,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

นา : 23/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

40,000 บาท

นา : 24/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุยานพา นะ ละขนสง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุยานพา นะ ละขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน ไขควง ประ จ ม รง ยางรถยนต์ น้ามัน บรก นอต ละ
สกรู สายไมล์ พลา ฟิล์มกรอง สง น้ากลั่น ปนตน ละใ มาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ได ก กส ุงตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันกาด น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน กาซ น้ามัน กียร์ น้ามัน ลอลื่น ปน
ตน ละใ มายรวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคา
วัสดุ ชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 25/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

80,000 บาท

รวม

375,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ/ในสถานที่ที่อยู
ในความดู ลของ ทศบาลตาบลนาง ล ที่ตองชาระพรอมคา
บริการ คาภาษี ปนตน โดยจา นกตามรูป บบ ละการจา นก
ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 26/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้าประปา คาน้าบาดาลในสานักงาน/ในที่
สาธารณะ/ในสถานที่ที่อยูในความดู ละของ ทศบาลตาบลนาง
ล ที่ตองชาระพรอมคาบริการ คาภาษี ปนตน โดยจา นกตาม
รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบริการโทรศัพท์
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์ในสานักงาน/ในที่สาธารณะ/ในสถานที่ที่
อยูในความดู ละของ ทศบาลตาบลนาง ล ที่ตองชาระพรอมคา
บริการ คาภาษี ปนตน รวมถึงคาโทรศัพท์พื้นฐานในสานัก
งาน คาโทรศัพท์ คลื่อนที่ ละคาการใชบริการ ชน คา ชา
ครื่อง ลข มายโทรศัพท์ คาบารุงรักษาสาย โดยจา นกตามรูป
บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบริการไปรษณีย์
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริการไปรษณีย์ ที่ตองชาระพรอมคาบริการ คา
ภาษี ปนตน รวมถึงคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา ชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรม นียมการโอน งินในระบบบริ ารการ งินการ
คลังภาครัฐ บบอิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจา นกตามรูป บบ
ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 27/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คาบริการสื่อสาร ละโทรคมนาคม

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริการสื่อสาร ละโทรคมนาคม ที่ตองชาระพรอม
คาบริการ คาภาษี ปนตน รวมถึง คาโทรภาพ (โทรสาร) คา
ท ลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว ทียม คาใชจาย กี่ยวกับ
การใชระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึงอิน ตอร์ น็ตการ์ด ละคาสื่อสาร
อื่นๆ ชน ค บิ้ลทีวี คา ชาชองสัญญาณดาว ทียม ละคาตอ
สัญญาณจีพี อส (1 ครั้งตอปี) ปนตน โดยจา นกตามรูป บบ ละ
การจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ ละคาธรรม นียมที่ กี่ยวของ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาพื้นที่ ว็บไซด์ ละคาธรรม นียมที่ กี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD,HOSTING) ที่ตองชาระพรอมคาบริการ คา
ภาษี ปนตน โดยจา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 28/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

โครงการ พิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ ชวย ลือ
จานวน
ประชาชนของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอา ภอ อา ภอ มือง
ชียงราย

40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี
โครงสรางขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารุงตามปกติ รือคา
ซอมกลาง ชน ซอม ปลี่ยน ัวรถ ปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุก ปลี่ยนถังบรรจุน้าของรถบรรทุกน้า ปลี่ยนระบบไฮโดรลิ
ก ทาสีใ มทั้งคัน ปลี่ยน ครื่องยนต์ใ ม ปนตน โดยจา นกตาม
รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราชการ

พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ กอา ภอ มือง ชียงราย ตามโครงการ
พิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ ชวย ลือประชาชน
ของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอา ภอ อา ภอ มือง
ชียงราย
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ
ตาม นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 252
ลาดับ 21

นา : 29/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ละคา
ลวง วลาราชการใ กับพนักงาน ลูกจาง ละพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

1,065,546 บาท

รวม

1,065,546 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 30/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

ค่าใช้สอย

รวม

945,546 บาท

จานวน

795,546 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาโฆษณา ละ ผย พรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ
3.คาธรรม นียมตางๆ
4.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
5.คาจาง มาจัดทาของ
6.คาจาง รงงานราษฎรกรณีดา นินการ อง
7.คาจาง มาติดตั้งโทรศัพท์ ละ ครื่องรับสัญญาณตางๆ
8.คา ชาทรัพย์สิน
9.คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา รือคาใชจายในการ
ดา นินการทางคดี
ปนตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย กี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไปตาม
รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม นังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 31/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการรับรอง ละพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คา ลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายใน นวยงานประจา
ดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รือคณะทางาน
ตางๆ ที่ไดรับการ ตงตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทย รือคาสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คา ลี้ยงใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคม มูบาน พื่อบูรณาการจัดทา
ผนชุมชน รือ รื่องอื่นที่กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยกา นด
6.คารับรองการประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ละการประชุมระ วางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ นวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จา ปนในการปฏิบัติ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปรากฎตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

40,000 บาท

นา : 32/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการ ทศบาลพบประชาชน

จานวน

30,000 บาท

โครงการอบรมความรูดานงบประมาณ ละการ บิกจายตามระ บียบ จานวน
กระทรวงม าดไทย ละกฎ มายที่ กี่ยวของ

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ ทศบาลพบ
ประชาชน โดยจาย ปนคาจัดงานตางๆ ปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวย ลัก กณฑ์ ละวิธีการบริ ารกิจการบาน มืองที่
ดี พ.ศ.2564 ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ
บิกจาย ละคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละ
สงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 17 ลาดับ 1

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอบรมความรูดาน
งบประมาณ ละการ บิกจายตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ละ
กฎ มายที่ กี่ยวของ โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา
ปน ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย ลัก กณฑ์ ละวิธีการ
บริ ารกิจการบาน มืองที่ดี พ.ศ.2564 ละ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 247
ลาดับ 13
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รงงาน ปราก
ฎตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละตาม
นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

30,000 บาท

นา : 33/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุสานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

110,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

นา : 34/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึง ตู ก็บอุปกรณ์ดับ พลิง สายยางฉีดน้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง ถังขยะ บบลอลาก อางลางจาน ถังน้า ผา ม ผาปูที่
นอน ปลอก มอน ผาปูโตะ น้าจืดที่ซื้อจาก อกชน วัสดุประกอบ
อา าร อา ารสา ร็จรูป ปนตน ละใ มายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

10,000 บาท

นา : 35/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

50,000 บาท

นา : 36/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

4,255,340 บาท

รวม

3,257,940 บาท

รวม

3,257,940 บาท

จานวน

2,601,900 บาท

จานวน

67,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
กองคลัง ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบล
นาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามคาสั่ง งิน ดือน การ ลื่อนขั้น งิน
ดือน การ ลื่อนระดับของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่ม
พิ ศษประ ภทตางๆ งิน พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปน
ปกติ งิน พิ่มตา นงนิติกร (พ.ต.ก.) งิน พิ่มตา นงดาน
พัสดุ งิน พิ่มที่กฎ มายกา นด งินคาตอบ ทนราย ดือน งินคา
ตอบ ทนพิ ศษราย ดือน สังกัดกองคลัง ทั้งนี้ใ จายตาม ผน
อัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม
ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 37/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งินประจาตา นง

จานวน

85,200 บาท

จานวน

443,640 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ผูอานวยการกองคลัง ัว นา
ฝายฯ ัว นาสวนราชการที่ระ บียบกฎ มายกา นดใ มี ทั้งนี้ใ
จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่
กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก
.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

คาตอบ ทนพนักงานจาง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนักงานจาง สังกัดกองคลัง ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสือ
อื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 38/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จานวน

60,000 บาท

รวม

997,400 บาท

รวม

227,400 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ของพนักงานจาง งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่มพิ ศษประ ภทตางๆ งิน
พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปนปกติ สังกัดกองคลัง ทั้งนี้
ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่
กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ
. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนคณะกรรมการตาง ๆ คณะกรรมการที่
ทศบาลตาบลนาง ล ตงตั้งใ ปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ละ
ผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5 /ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจายคาตอบ ทนบุคคล
รือคณะกรรมการ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 39/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

39,400 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลา ละลวง วลา
ราชการใ กับพนักงาน ทศบาล ลูกจาง ละพนักงานจางฯลฯ ที่
ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตาม นังสือสั่งการ รือคาสั่ง รือตามที่ระ บียบกา นด
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกคา ชา
บานตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ ปนไป
ตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละ นังสือสั่งการตาง ๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 40/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

ค่าใช้สอย

รวม

615,000 บาท

จานวน

286,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาซักฟอก
3.คากาจัดขยะมูลฝอย ละสิ่งปฏิกูล
4.คาโฆษณา ละ ผย พรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ
5.คาธรรม นียมตางๆ
6.คา บี้ยประกัน
7.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
8.คาจาง มาจัดทาของ
9.คาจาง รงงานราษฎรกรณีดา นินการ อง
10.คาจาง มาติดตั้งโทรศัพท์ ละ ครื่องรับสัญญาณตางๆ
11.คา ชาทรัพย์สิน
12.คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา รือคาใชจายใน
การดา นินการทางคดี
13.คาจาง มากาจัดปลวก มลง พนยาฆา ชื้อตางๆ
14.คาจาง มารักษาความปลอดภัย
15.คาจาง มาทาความสะอาดอาคารสถานที่
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
กี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวย
การ บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไป
ตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 41/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการรับรอง ละพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คา ลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายใน นวยงานประจา
ดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รือคณะทางาน
ตางๆ ที่ไดรับการ ตงตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทย รือคาสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คา ลี้ยงใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคม มูบาน พื่อบูรณาการจัดทา
ผนชุมชน รือ รื่องอื่นที่กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยกา นด
6.คารับรองการประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ละการประชุมระ วางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ นวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จา ปนในการปฏิบัติ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท

นา : 42/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

1,500 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ ละ ดินทางไปสอบคัด
ลือก รือรับการคัด ลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
โครงการบริการจัด ก็บภาษีนอกสถานที่ (ภาษี คลื่อนที่)
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการบริการจัด ก็บ
ภาษีนอกสถานที่ (ภาษี คลื่อนที่) โดยจาย ปนคาจัดทาป้ายไว
นิล ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ละวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการดา นินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ ปน
ไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว
4522
ลงวันที่ 11 สิง าคม 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 255
ลาดับ 3

นา : 43/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการพัฒนาการจัด ก็บรายไดสราง รงจูงใจในการชาระภาษี

จานวน

11,500 บาท

จานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการพัฒนาการจัด ก็บ
รายไดสราง รงจูงใจในการชาระภาษี โดยจาย ปนคาวิทยากร
คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา อกสารความรู ละ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการดา นินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ
ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ ปนไปตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลง
วันที่ 11 สิง าคม 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 256
ลาดับ 5
โครงการสารวจขอมูล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสารวจขอมูล
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน โดยจาย ปนคาสารวจขอมูล คา
จัด ก็บขอมูล คาประมวลผลขอมูล คาจางอื่นๆ ที่จา ปน ละคา
วัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการดา นินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ ปนไป
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 4522
ลงวันที่ 11 สิง าคม 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 18 ลาดับ 1

นา : 44/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

125,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รงงาน ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายใน
การบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ
ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุสานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 45/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึง ตู ก็บอุปกรณ์ดับ พลิง สายยางฉีดน้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง ถังขยะ บบลอลาก อางลางจาน ถังน้า ผา ม ผาปูที่
นอน ปลอก มอน ผาปูโตะ น้าจืดที่ซื้อจาก อกชน วัสดุประกอบ
อา าร อา ารสา ร็จรูป ปนตน ละใ มายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท

นา : 46/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุยานพา นะ ละขนสง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุยานพา นะ ละขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน ไขควง ประ จ ม รง ยางรถยนต์ น้ามัน บรก นอต ละ
สกรู สายไมล์ พลา ฟิล์มกรอง สง น้ากลั่น ปนตน ละใ มาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

5,000 บาท

นา : 47/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาบริการไปรษณีย์

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

- พื่อจาย ปนคาบริการไปรษณีย์ ที่ตองชาระพรอมคาบริการ คา
ภาษี ปนตน รวมถึงคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา ชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรม นียมการโอน งินในระบบบริ ารการ งินการ
คลังภาครัฐ บบอิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจา นกตามรูป บบ
ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 48/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

499,000 บาท

รวม

389,400 บาท

รวม

389,400 บาท

จานวน

389,400 บาท

รวม

109,600 บาท

รวม

69,600 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้
ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่
กไข พิ่ม ติม ตามคาสั่ง งิน ดือน การ ลื่อนขั้น งิน ดือน การ ลื่อน
ระดับของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกคา ชา
บานตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ ปนไป
ตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 49/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา

จานวน

9,600 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล รือ
ลูกจางประจาที่มีสิทธิตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563
-ไมปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาโฆษณา ละ ผย พรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ
3.คาธรรม นียมตางๆ
4.คาจาง มาจัดทาของ
ปนตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย กี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวย
การ บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไป
ตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 50/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนามบิน คาใชจาย
ในการ ดินทางไปราชการ ละ ดินทางไปสอบคัด ลือก รือรับการ
คัด ลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รงงาน ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายใน
การบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ
ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 51/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุสานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

นา : 52/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

5,000 บาท

นา : 53/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการของศูนย์ตอสู พื่อ อาชนะ
ยา สพติด ทศบาลตาบลนาง ล ในการจัดสัมมนา ชิงปฏิบัติ
การ การประชุมชี้ จง การคัดกรองกลุม สี่ยง การจัดกิจกรรม
รณรงค์ตอตานยา สพติด การจัดกิจกรรมโรง รียนสีขาว การจัด
กิจกรรมชุมชนปลอดยา สพติด การจัดกิจกรรมป้องกัน ละ กไข
ปัญ ายา สพติด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (1) (9) ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย ละคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 114
ลาดับ 12
โครงการอบรม พลังมวลชนตานยา สพติด
จานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการดา นินการของศูนย์ตอสู พื่อ อาชนะยา สพติด
ทศบาลตาบลนาง ล

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอบรม พลังมวล
ชนตานยา สพติด โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา
ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 50 (1) (6) (9) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 114
ลาดับ 10

นา : 54/156
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

420,000 บาท

รวม

420,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.คาปวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล รือน
2. งินทาขวัญฝาอันตราย ปนครั้งคราว
ปนไปตามระ บียบคณะกรรมการป้องกัน ละบรร ทาสาธารณภัย
งชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกัน ละ
บรร ทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายใ กอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพล รือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ละคา
ลวง วลาราชการใ กับพนักงาน ลูกจาง ละพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 55/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

โครงการซักซอม ผนป้อง กัน ละบรร ทาสาธารณภัย ละการชวย จานวน
ลือผู ประสบภัย

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการซักซอม ผนป้อง
กัน ละบรร ทาสาธารณภัย ละการชวย ลือผูประสบภัย โดย
จาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
อกสาร
ความรู คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไป
ตาม
พระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (29) (30) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 110
ลาดับ 1
โครงการทบทวนความรูอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล รือน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการทบทวนความรู
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล รือน โดยจาย ปนคาอา าร อา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู คาสถานที่ ละ
คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ
.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (29) (30) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 นา 3 ลาดับ 1

จานวน

50,000 บาท

นา : 56/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการฝึกอบรม ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คา อกสารความรู คาสถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติ
กา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (29) (30
) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 นา 2 ลาดับ 1
โครงการรณรงค์ป้องกัน ละ กไขปัญ า มอก ควัน ละไฟปา
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการรณรงค์ป้องกัน
ละ กไขปัญ า มอกควัน ละไฟปา โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ค่าวิทยากร คา อกสารความรู คา
สถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ละคาใชจายในการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่
กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด
ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (29) (30) ละ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 235
ลาดับ 1

นา : 57/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการรณรงค์ป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการรณรงค์ป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนน โดยจาย ปนคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา
ปน ละคาใชจายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9
) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (29) (30) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจาย ละคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 112
ลาดับ 5
โครงการวัน อปพร. (รวมพลฅน อปพร.ทต. นาง ล)
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการวัน อปพร. (รวม
พลฅน อปพร.ทต. นาง ล) โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ละคาจัดงานที่จา
ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (29) ละ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย ละคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละสงนักกีฬา ขารวมการ
ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 111
ลาดับ 4

นา : 58/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

โครงการอบรมความรูดาน การป้องกัน ละบรร ทา สาธารณภัย ก
พนักงาน จา นาที่สังกัด ทต.นาง ล

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอบรมความรู
ดาน การป้องกัน ละบรร ทา สาธารณภัย กพนักงาน จา นาที่
สังกัด ทต.นาง ล โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู คาสถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติ
กา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (29) ละ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 113
ลาดับ 7
โครงการอบรมดานการป้องกัน ละบรร ทาสาธารณภัย กประชาชน จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอบรมดานการ
ป้องกัน ละบรร ทาสาธารณภัย กประชาชน โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู คา
สถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราช
บัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) (9
) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (29) (30) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 113
ลาดับ 9

นา : 59/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ พทย์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
พทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ
วลาอันสั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 60/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุ ครื่อง ตงกาย
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุ ครื่อง ตงกายที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน ครื่อง บบ/ชุดปฏิบัติงาน ครื่อง มายตางๆ ชุดดับ พลิง
กันไฟ ครื่อง บบสา รับกวาดถนน /ลางทอใสสาร คมี วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจาตัว อปพร. ข็ม ครื่อง มาย อปพร. ปน
ตน ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

50,000 บาท

นา : 61/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุ ครื่องดับ พลิงที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน วาล์วน้าดับ พลิง ทอสายสงน้า สายดับ พลิง อุปกรณ์ดับ
ไฟปา (สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) ถังดับ พลิง ลูกบอลดับ พลิง ปน
ตน ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

30,000 บาท

นา : 62/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

วัสดุจราจร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุจราจรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก ฉิน กรวย
จราจร ผงกั้นจราจร ป้าย ตือน ทน บริ ออร์ บบพลาสติก ละ
บบคอนกรีต กระจกโคงมน กระบองไฟ ยางชะลอความ ร็ว
รถ สติ๊ก กอร์ติดรถ รือยานพา นะ ปนตน ละใ มายรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

30,000 บาท

นา : 63/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:39

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

6,985,440 บาท

รวม

5,941,440 บาท

รวม

5,941,440 บาท

จานวน

5,004,120 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น งิน
ดือนครูรวมถึง งินปรับปรุง งิน ดือนครู สังกัดกองการศึกษา ทั้งนี้
ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่
กไข พิ่ม ติม ตามคาสั่ง งิน ดือน การ ลื่อนขั้น งิน ดือน การ ลื่อน
ระดับของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ผูอานวยการกองการศึกษา ัว
นาฝาย ฯ ัว นาสวนราชการ ละ งินประจาตา นงครูที่
ระ บียบกฎ มายกา นดใ มี ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3
ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปน
ไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 64/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งินวิทยฐานะ

จานวน

336,000 บาท

จานวน

505,320 บาท

จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ปน งินวิทยาฐานะของบุคลากรครู สังกัดกองการ
ศึกษา ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบล
นาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาตอบ ทนพนักงานจาง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสือ
อื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ของพนักงานจาง งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่มพิ ศษประ ภทตางๆ งิน
พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปนปกติ สังกัดกองการ
ศึกษา ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบล
นาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 65/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

1,022,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ละคา
ลวง วลาราชการใ กับพนักงาน ลูกจาง ละพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกคา ชา
บานตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล รือ
ลูกจางประจาที่มีสิทธิตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 66/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

ค่าใช้สอย

รวม

490,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาซักฟอก
3.คากาจัดขยะมูลฝอย ละสิ่งปฏิกูล
4.คาโฆษณา ละ ผย พรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ
5.คาธรรม นียมตางๆ
6.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
7.คาจาง มาจัดทาของ
8.คาจาง รงงานราษฎรกรณีดา นินการ อง
9.คาจาง มาติดตั้งโทรศัพท์ ละ ครื่องรับสัญญาณตางๆ
10.คา ชาทรัพย์สิน
11.คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา รือคาใชจายใน
การดา นินการทางคดี
12.คาจาง มากาจัดปลวก มลง พนยาฆา ชื้อตางๆ
13.คาจาง มารักษาความปลอดภัย
14.คาจาง มาทาความสะอาดอาคารสถานที่
ปนตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย กี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไปตาม
รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม นังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 67/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการรับรอง ละพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คา ลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายใน นวยงานประจา
ดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รือคณะทางาน
ตางๆ ที่ไดรับการ ตงตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทย รือคาสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คา ลี้ยงใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคม มูบาน พื่อบูรณาการจัดทา
ผนชุมชน รือ รื่องอื่นที่กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยกา นด
6.คารับรองการประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ละการประชุมระ วางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ นวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จา ปนในการปฏิบัติ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปรากฎตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท

นา : 68/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

โครงการ ขารวมการ ขงขันทักษะวิชาการระดับทองถิ่น อา ภอ มือง จานวน
จัง วัด ชียงราย

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ ละ ดินทางไปสอบคัด
ลือก รือรับการคัด ลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ ขารวมการ ขง
ขันทักษะวิชาการระดับทองถิ่น อา ภอ มือง จัง วัด ชียงราย โดย
จาย ปนคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาพา นะ คาจัด
นิทรรศการ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (9) ละ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 63
ลาดับ 16

นา : 69/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการ พิ่มประสิทธิภาพครู ละบุคลากรทางการศึกษา

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ พิ่มประสิทธิภาพ
ครู ละบุคลากรทางการศึกษา โดยจาย ปนคาอา าร คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู ละคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (9) ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 63
ลาดับ 15

โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา ละการจัดทา ผนพัฒนาการศึกษา
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการโครงการอบรม
ทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ละการจัดทา ผนพัฒนาการศึกษา โดยจาย ปนคา
อา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความ
รู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (9) ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 61
ลาดับ 10

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการอบรมผูมีสวน กี่ยวของในการสง สริม การพัฒนาสมรรถนะ จานวน
ละ พัฒนาการ ด็ก ล็ก
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอบรมผูมี
สวน กี่ยวของในการสง สริม การพัฒนาสมรรถนะ
ละ พัฒนาการ ด็ก ล็ก โดยจาย ปนคาอา าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (9) ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 59
ลาดับ 5
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รงงาน ปราก
ฎตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละตาม
นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 70/156

10,000 บาท

50,000 บาท

นา : 71/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุสานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

190,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

นา : 72/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึง ตู ก็บอุปกรณ์ดับ พลิง สายยางฉีดน้า ถังขยะ บบ
ขาตั้ง ถังขยะ บบลอลาก อางลางจาน ถังน้า ผา ม ผาปูที่
นอน ปลอก มอน ผาปูโตะ น้าจืดที่ซื้อจาก อกชน วัสดุประกอบ
อา าร อา ารสา ร็จรูป ปนตน ละใ มายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท

นา : 73/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุกอสราง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว ลื่อย ครื่องยิงตะปู ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์บล็อก ตะปู สังกะสี ปรงทาสี ทอน้า ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

10,000 บาท

นา : 74/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ พทย์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
พทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะ วลาอันสั้น รวมถึง ปล ามคนไข ครื่องวัดน้าฝน ถัง ก็บ
ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง น้ายาพน มอกควัน ชุดป้องกัน ชื้อ บบใชครั้ง
ดียวทิ้ง ปนตน ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
ไมปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท
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วัสดุการ กษตร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุการ กษตรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน สปริง กลอร์ จอบ มุน จานพรวน คราดซี่ ครื่องดัก
มลง ตะ กรงรอน บนโธส กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกัน
ละกาจัด มลง พืช ละสัตว์ วัสดุ พาะชา นากากป้องกัน กส
พิษ ผาใบ รือผาพลาสติก ัวกะโ ลกดูดน้า ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

10,000 บาท
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

รวม

52,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนาง
ล ละอาคารสถานที่ในความดู ล ที่ตองชาระพรอมคา
บริการ คาภาษี ปนตน โดยจา นกตามรูป บบ ละการจา นก
ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้าประปา คาน้าบาดาลในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบลนาง ล ละอาคารสถานที่ที่อยูในความดู ล ที่ตอง
ชาระพรอมคาบริการ คาภาษี ปนตน โดยจา นกตามรูป บบ
ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบริการโทรศัพท์
จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ละในอาคาร
สถานที่ที่อยูในความดู ล ที่ตองชาระพรอมคาบริการ คา
ภาษี ปนตน รวมถึงคาโทรศัพท์พื้นฐานในสานักงาน คาโทรศัพท์
คลื่อนที่ ละคาการใชบริการ ชน คา ชา ครื่อง ลข มาย
โทรศัพท์ คาบารุงรักษาสาย โดยจา นกตามรูป บบ ละการ
จา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบริการไปรษณีย์
จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริการไปรษณีย์ ที่ตองชาระพรอมคาบริการ คา
ภาษี ปนตน รวมถึงคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา ชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรม นียมการโอน งินในระบบบริ ารการ งินการ
คลังภาครัฐ บบอิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจา นกตามรูป บบ
ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา
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คาบริการสื่อสาร ละโทรคมนาคม

จานวน

13,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริการสื่อสาร ละโทรคมนาคม ที่ตองชาระพรอม
คาบริการ คาภาษี ปนตน รวมถึง คาโทรภาพ (โทรสาร) คา
ท ลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว ทียม คาใชจาย กี่ยวกับ
การใชระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึงอิน ตอร์ น็ตการ์ด ละคาสื่อสาร
อื่นๆ ชน ค บิ้ลทีวี คา ชาชองสัญญาณดาว ทียม ละคาตอ
สัญญาณจีพี อส (1 ครั้งตอปี) ปนตน โดยจา นกตามรูป บบ ละ
การจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิกส์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุก สา รับงานประมวลผล *
พื่อจาย ปนคาจัด าคอมพิว ตอร์โนตบุก สา รับงานประมวล
ผล* ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 กน
ลัก (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ ร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz ละมี นวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 กน รือ
2) ในกรณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความ ร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz ละมี ทคโนโลยี
พิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
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-มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จานวน 1 นวย
-มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel
ละมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
โดยจัด าตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจ ละสังคม
ปนไปตามการจา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,639,427 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,141,227 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

462,635 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการจัดทาสื่อของ ลนภูมิปัญญาทองถิ่น
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พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดทาสื่อของ ลน
ภูมิปัญญาทองถิ่น โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา
ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (9) ละ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ
ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 59
ลาดับ 6
โครงการศึกษา รียนรูนอก อง รียน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการศึกษา รียนรูนอก
อง รียน โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
พา นะ ดินทาง คา อกสารความรู คาใชจายอื่นๆ ที่จา ปน ละ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศ
บาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (9) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 62
ลาดับ 12

จานวน

20,000 บาท

นา : 81/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริ ารสถานศึกษา
พื่อจาย ปนคาใชจายการดา นินการสนับสนุนคาใชจายการ
บริ ารสถานศึกษา พื่อจายดังนี้
1.คาอา ารกลางวันศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนาง
ล จานวน 55 คนๆ ละ 21 บาท จานวน 245 วัน ปน
งิน 282,975 บาท
2.คาจัดการ รียนการสอนในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนาง
ล (ราย ัว) จัดสรรสา รับ ด็กอายุ 2 - 5 ปี จานวน 55
คนๆ ละ 1,700 บาทตอปี ปน งิน 93,500 บาท
3.คา นังสือ รียน (สา รับ ด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) จานวน 32
คนๆ ละ 200 บาทตอปี ปน งิน 6,400 บาท
4.คาอุปกรณ์การ รียน (สา รับ ด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) จานวน 32
คนๆ ละ 200 บาทตอปี ปน งิน 6,400 บาท
5.คา ครื่อง บบนัก รียน (สา รับ ด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) จานวน 32
คนๆ ละ 300 บาทตอปี ปน งิน 9,600 บาท
6.คากิจกรรมพัฒนาผู รียน (สา รับ ด็กปฐมวัย 3 - 5
ปี) จานวน 32 คนๆ ละ 430 บาทตอปี ปน งิน 13,760 บาท
ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (9) ปนไปตาม นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิง าคม 2563 ละ ปนไปตาม
นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 62
ลาดับ 13

จานวน

412,635 บาท

นา : 82/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการอบรมการ ฝ้าระวังอุบัติ ตุ ละการจมน้าใน ด็ก
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอบรมการ ฝ้า
ระวังอุบัติ ตุ ละการจมน้าใน ด็ก โดยจาย ปนคาอา าร อา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู ละคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ
.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (9) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 72
ลาดับ 39
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุงานบานงานครัวประ ภท
อา าร สริม (นม) ที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี ปนตน โดยมีรายจาย ดังนี้
1.อา าร สริม (นม) สา รับ ด็กในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตาบลนาง ล จานวน 55 คนๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน ปน งิน 105,391 บาท
2.อา าร สริม (นม) สา รับนัก รียนในโรง รียนในพื้นที่ ทศบาล
ตาบลนาง ล จานวน 5 โรง รียน รวมทั้งสิ้น 821 คนๆ ละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน ปน งิน 1,573,200.20 บาท
ปนไปตาม นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564 ละใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นก
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 56
ลาดับ 1

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,678,592 บาท

จานวน

1,678,592 บาท

นา : 83/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,498,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,498,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุนโรง รียนบานปารวก ตามโครงการ กษตร
ตาม ลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง โดยสงโครงการขอตาม
นังสือ ที่ ศธ 04043.047/045 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ
ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (9)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 3 ลาดับ 2
โครงการ กษตรตาม ลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง
จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุนสวนราชการ
โครงการ กษตรตาม ลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง

พื่อจาย ปน งินอุด นุนโรง รียนบานสันตนขาม ตามโครงการ
กษตรตาม ลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง โดยสงโครงการขอตาม
นังสือ ที่ ศธ 04043.093/060 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ
ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (9)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 6 ลาดับ 5

นา : 84/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการจัดซื้อ ครื่อง ลนสนาม ด็ก ลนตาม ลักการพัฒนาสมอง
(BBL)

จานวน

พื่อจาย ปน งินอุด นุนโรง รียนอนุบาลนาง ล (บานทุง) ตาม
โครงการจัดซื้อ ครื่อง ลนสนาม ด็ก ลนตาม ลักการพัฒนา
สมอง (BBL) โดยสงโครงการขอตาม นังสือ ที่ ศธ
04043.131/090 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (9)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 2 ลาดับ 1
โครงการจัด าอา ารกลางวันสา รับนัก รียนในโรง รียน ขตพื้นที่ จานวน
ตาบลนาง ล
พื่อจาย ปน งินอุด นุนตามโครงการจัด าอา ารกลางวันสา รับ
นัก รียนในโรง รียน ขตพื้นที่ตาบลนาง ล โดยจาย งินอุด นุนใ
กโรง รียนในพื้นที่ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 5 โรง รียน ดังนี้
1. โรง รียนอนุบาลนาง ล (บานทุง)
2.โรง รียนบานนาง ล
3.โรง รียนบานนาง ลใน
4.โรง รียนบานปารวก (คุรุราษฎร์สง คราะ ์)
5.โรง รียนบานสันตนขาม
รวมจานวนทั้งสิ้น 821 คนๆ ละ 21 บาท จานวน 200 วัน ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ ปนไป
ตาม นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 57
ลาดับ 2

10,000 บาท

3,448,200 บาท

นา : 85/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการสง สริมการจัดการ รียนรู ศรษฐกิจพอ พียง ละผลิตภัณฑ์
ชุมชนโรง รียนบานนาง ล

จานวน

พื่อจาย ปน งินอุด นุนโรง รียนบานนาง ล ตามโครงการสง สริม
การจัดการ รียนรู ศรษฐกิจพอ พียง ละผลิตภัณฑ์ชุมชนโรง รียน
บานนาง ล โดยสงโครงการขอตาม นังสือ ที่ ศธ
04043.131/029 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (9)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 5 ลาดับ 4
โครงการอารย กษตร สืบสาน รักษา ตอยอด ตาม นวพระราชดาริ จานวน
ศรษฐกิจพอ พียง ดวยโคก นองนา งน้าใจ ละความ วัง
พื่อจาย ปน งินอุด นุนโรง รียนบานนาง ลใน ตามโครงการ
อารย กษตร สืบสาน รักษา ตอยอด ตาม นวพระราชดาริ
ศรษฐกิจพอ พียง ดวยโคก นองนา งน้าใจ ละความ วัง โดย
สงโครงการขอตาม นังสือ ที่ ศธ 04043.030/080 ลงวันที่ 1
มิถุนายน 2564 ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย
งินอุด นุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่
กไข พิ่ม ติม ละ ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้น
ตอนการ
กระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (9)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 4 ลาดับ 3

10,000 บาท

10,000 บาท

นา : 86/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

4,321,320 บาท

รวม

3,001,320 บาท

รวม

3,001,320 บาท

จานวน

2,434,920 บาท

จานวน

79,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
กองสาธารณสุข ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาล
ตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามคาสั่ง งิน ดือน การ ลื่อน
ขั้น งิน ดือน การ ลื่อนระดับของขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่น
ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่ม
พิ ศษประ ภทตางๆ งิน พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปน
ปกติ งิน พิ่มตา นงนิติกร (พ.ต.ก.) งิน พิ่มตา นงดาน
พัสดุ งิน พิ่มที่กฎ มายกา นด งินคาตอบ ทนราย ดือน งินคา
ตอบ ทนพิ ศษราย ดือน สังกัดกองสาธารณสุข ทั้งนี้ใ จายตาม
ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม
ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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งินประจาตา นง

จานวน

127,200 บาท

จานวน

324,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ัว นาสวนราชการที่ระ บียบ
กฎ มายกา นดใ มี ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไป
ตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาตอบ ทนพนักงานจาง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนักงานจาง สังกัดกองสาธารณสุข ทั้งนี้ใ จายตาม ผน
อัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม
ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ของพนักงานจาง งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่มพิ ศษประ ภทตางๆ งิน
พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปนปกติ สังกัดกองสาธารณ
สุข ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง
ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

1,320,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดู ลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
2. งินทาขวัญฝาอันตราย ปนครั้งคราว
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ละการ บิกคาใชจาย พ.ศ
.2562 ละ ปนไปตาม นังสือ ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2563 ละ ปนไปตาม นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 มษายน 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ละคา
ลวง วลาราชการใ กับพนักงาน ลูกจาง ละพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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คา ชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกคา ชา
บานตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล รือ
ลูกจางประจาที่มีสิทธิตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย

รวม

850,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาซักฟอก
3.คากาจัดขยะมูลฝอย ละสิ่งปฏิกูล
4.คาโฆษณา ละ ผย พรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ
5.คาธรรม นียมตางๆ ละคาธรรม นียมในการตรวจคุณภาพน้า
อุปโภคบริโภค น้าลาคลอง นอง บึง น้ารวมถึง ลงน้า
ธรรมชาติ ละ ลงน้าที่สรางขึ้น
6.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
7.คาจาง มาจัดทาของ
8.คาจาง รงงานราษฎรกรณีดา นินการ อง
9.คาจาง มาติดตั้งโทรศัพท์ ละ ครื่องรับสัญญาณตางๆ
10.คา ชาทรัพย์สิน
11.คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา รือคาใชจายใน
การดา นินการทางคดี
12.คาจาง มากาจัดปลวก มลง พนยาฆา ชื้อตางๆ
13.คาจาง มารักษาความปลอดภัย
14.คาจาง มาทาความสะอาดอาคารสถานที่
ปนตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย กี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไปตาม
รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม นังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการรับรอง ละพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คา ลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายใน นวยงานประจา
ดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รือคณะทางาน
ตางๆ ที่ไดรับการ ตงตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทย รือคาสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คา ลี้ยงใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคม มูบาน พื่อบูรณาการจัดทา
ผนชุมชน รือ รื่องอื่นที่กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยกา นด
6.คารับรองการประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ละการประชุมระ วางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ นวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จา ปนในการปฏิบัติ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปรากฎตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ ละ ดินทางไปสอบคัด
ลือก รือรับการคัด ลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รง
งาน ปรากฏตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ละตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุสานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

นา : 94/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุงานบานงานครัวที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึง ตู ก็บอุปกรณ์ดับ พลิง สายยางฉีดน้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง ถังขยะ บบลอลาก อางลางจาน ถังน้า ผา ม ผาปูที่
นอน ปลอก มอน ผาปูโตะ น้าจืดที่ซื้อจาก อกชน วัสดุประกอบ
อา าร อา ารสา ร็จรูป ปนตน ละใ มายรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท

นา : 95/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุยานพา นะ ละขนสง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุยานพา นะ ละขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน ไขควง ประ จ ม รง ยางรถยนต์ น้ามัน บรก นอต ละ
สกรู สายไมล์ พลา ฟิล์มกรอง สง น้ากลั่น ปนตน ละใ มาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ได ก กส ุงตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันกาด น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน กาซ น้ามัน กียร์ น้ามัน ลอลื่น ปน
ตน ละใ มายรวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคา
วัสดุ ชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 96/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ พทย์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
พทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะ วลาอันสั้น รวมถึง ปล ามคนไข ครื่องวัดน้าฝน ถัง ก็บ
ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง น้ายาพน มอกควัน ชุดป้องกัน ชื้อ บบใชครั้ง
ดียวทิ้ง ปนตน ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

50,000 บาท

นา : 97/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุ ครื่อง ตงกาย
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุ ครื่อง ตงกายที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน ครื่อง บบ/ชุดปฏิบัติงาน ครื่อง มายตางๆ ชุดดับ พลิง
กันไฟ ครื่อง บบสา รับกวาดถนน /ลางทอใสสาร คมี วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจาตัว อปพร. ข็ม ครื่อง มาย อปพร. ปน
ตน ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

50,000 บาท

นา : 98/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

50,000 บาท

นา : 99/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานโรงพยาบาล

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข ลือดออก บบ มีสวนรวม
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข ลือดออก บบมีสวนรวม โดยจาย ปนคาจัดกิจกรรมควบ
คุม ละป้องกัน คาตอบ ทนกรรมการ คา อกสาร คาวัสดุวิทยา
ศาสตร์ รือการ พทย์ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (4) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (19) ละ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 95
ลาดับ 4
โครงการป้องกัน ละควบคุมโรคติดตอในชุมชน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข ลือดออก บบมีสวนรวม โดยจาย ปนคาจัดกิจกรรมควบ
คุม ละป้องกัน กิจกรรมใ ความรู คาประชาสัมพันธ์ คา อกสาร
ความรู คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวัสดุวิทยาศาสตร์
รือการ พทย์ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (4) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (19) ละ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการ
บริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 นา 3 ลาดับ 1

นา : 100/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการรักสุขภาพรัก ปลอดภัย วัยใสไร อดส์

จานวน

10,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบา ตามพระ จานวน
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จ พระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติย
ราชนารี

80,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการรักสุขภาพรัก
ปลอดภัย วัยใสไร อดส์ โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (4) (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (19) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา102
ลาดับ 21

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จ พระ จานองนาง ธอ จาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์
วรขัตติยราชนารี โดยจาย ปนคาจัดกิจกรรมควบคุม ละ
ป้องกัน กิจกรรมใ ความรู คาประชาสัมพันธ์ คา อกสารความ
รู คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
พทย์ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราช
บัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (4) (9
) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (19) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไป ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 96 ลาดับ 6

นา : 101/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

385,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

คาใชจายในการชวย ลือประชาชนดานการ ยียวยา รือฟื้นฟู
จานวน
สุขภาพ ละการป้องกันควบคุมโรคติดตอกรณีการ กิดโรคระบาดใน
ชุมชน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ปนคาใชจายในการชวย ลือประชาชนดานการ ยียวยา
รือฟื้นฟูสุขภาพ ละการป้องกันควบคุมโรคติดตอกรณีการ กิด
โรคระบาดในชุมชน ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ
นังสือสั่งการกระทรวงม าดไทยที่ กี่ยวของ
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 11 ลาดับ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครือขายอาสาสมัครทอง ถิ่นรักษ์โลก
ตาบลนาง ล
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครือขายอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลกตาบลนาง ล โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความ
รู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (17) (18) (24) (27) ละ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 234
ลาดับ 3

จานวน

20,000 บาท

นา : 102/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการรณรงค์ครอบครัว งด ลา ขาพรรษา

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการรณรงค์ครอบครัว
งด ลา ขาพรรษา โดยจาย ปนคารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ละคา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ
.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (7) (9) ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (10) (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 100
ลาดับ 18
โครงการสุขาภิบาลอา าร ละกิจการที่ ปนอันตราย ตอสุขภาพ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสุขาภิบาลอา าร
ละกิจการที่ ปนอันตรายตอสุขภาพ โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความ
รู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (19) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 101
ลาดับ 19

นา : 103/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งบเงินอุดหนุน

รวม

320,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

320,000 บาท

โครงการพระราชดาริดานสาธารณสุข สืบสานปณิธานสม ด็จยาตาน จานวน
ภัยมะ ร็ง ตานม

320,000 บาท

งินอุด นุนองค์กรประชาชน

พื่อจาย ปน งินอุด นุนคณะกรรมการ มูบาน มูที่ 1 - มูที่ 16
จานวน 16 มูบานๆ ละ 20,000 บาท พื่อดา นินการตาม
โครงการพระราชดาริดานสาธารณสุข สืบสานปณิธานสม ด็จยา
ตานภัยมะ ร็ง ตานม
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (19) ละ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 103
ลาดับ 24

นา : 104/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

317,740 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

317,740 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

317,740 บาท

จานวน

20,000 บาท

โครงการชวย ลือสง คราะ ์ ด็กยากจน ด็กดอยโอกาส ด็กยากไร จานวน
ละ ด็กไรที่พึ่ง

257,740 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการชวย ลือประชาชนดานการสง สริม ละพัฒนา
คุณภาพชีวิต
พื่อจาย ปนคาใชจายในการชวย ลือประชาชนดานการสง สริม
ละพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย บิกจาย ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
นาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ กไข พิ่ม
ติม ละ นังสือสั่งการกระทรวงม าดไทยที่ กี่ยวของ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปล ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564 นา 9 ลาดับ 3

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการชวย ลือ
สง คราะ ์ ด็กยากจน ด็กดอยโอกาส ด็กยากไร ด็กไรที่พึ่ง ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ นังสือสั่งการกระทรวงม าดไทย
ที่ กี่ยวของ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564 นา 7 ลาดับ 1

นา : 105/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการพัฒนาตน อง ละการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมการ
รวมกลุมในลักษณะ ครือขายผูสูงอายุ

จานวน

30,000 บาท

โครงการสง สริมความรู กี่ยวกับภัย ละป้องกันภัยสา รับผูสูงอายุ ผู จานวน
พิการ ละผูดู ลผูพิการ

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการพัฒนาตน อง ละ
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมในลักษณะ ครือ
ขายผูสูงอายุ โดยจาย ปนคาจัดสัมมนา ชิงปฏิบัติการ การจัด
อบรมตางๆ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (6) (7) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด
ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (10) ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 91
ลาดับ 4

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสง สริมความรู
กี่ยวกับภัย ละป้องกันภัยสา รับผูสูงอายุ ผูพิการ รือผูดู ลผู
พิการ โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาสถานที่ คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่
กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) (7) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติ
กา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (10) (29
) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564 นา 8 ลาดับ 2
แผนงานเคหะและชุมชน

นา : 106/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

729,043 บาท

นา : 107/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งบดาเนินงาน

รวม

679,043 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

509,043 บาท

จานวน

369,043 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาซักฟอก
3.คากาจัดขยะมูลฝอย ละสิ่งปฏิกูล
4.คาโฆษณา ละ ผย พรประชาสัมพันธ์สื่อตางๆ
5.คาธรรม นียมตางๆ
6.คา บี้ยประกัน
7.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
8.คาจาง มาจัดทาของ
9.คาจาง รงงานราษฎรกรณีดา นินการ อง
10.คาจาง มาติดตั้งโทรศัพท์ ละ ครื่องรับสัญญาณตางๆ
11.คา ชาทรัพย์สิน
12.คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา รือคาใชจายใน
การดา นินการทางคดี
13.คาจาง มากาจัดปลวก มลง พนยาฆา ชื้อตางๆ
14.คาจาง มารักษาความปลอดภัย
15.คาจาง มาทาความสะอาดอาคารสถานที่
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
กี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 ละที่ ก ไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวย
การ บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไป
ตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 108/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการรับรอง ละพิธีการดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.คา ลี้ยงรับรองการประชุมราชการภายใน นวยงานประจา
ดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รือคณะทางาน
ตางๆ ที่ไดรับการ ตงตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทย รือคาสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.คา ลี้ยงใชจายในพิธี ปิดอาคารตางๆ
4.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5.คารับรองในการประชุมประชาคม มูบาน พื่อบูรณาการจัดทา
ผนชุมชน รือ รื่องอื่นที่กฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยกา นด
6.คารับรองการประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ละการประชุมระ วางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ นวยงานอื่นของรัฐ การ
ประชุมที่จา ปนในการปฏิบัติ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

10,000 บาท

นา : 109/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนาม
บิน คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ ละ ดินทางไปสอบคัด
ลือก รือรับการคัด ลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รงงาน ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายใน
การบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ
ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 110/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุสานักงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

170,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

นา : 111/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึงไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า ครื่องวัด
กระ สไฟฟ้า ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตรสา รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง บรก กอร์ ไมล์ลอยพรอม
ครื่องสงสัญญาณ ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
ทียม บต ตอรี่โซลา ซลล์ ผงบังคับทางไฟ ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

20,000 บาท

นา : 112/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุกอสราง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว ลื่อย ครื่องยิงตะปู ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์บล็อก ตะปู สังกะสี ปรงทาสี ทอน้า ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

30,000 บาท

นา : 113/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุยานพา นะ ละขนสง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุยานพา นะ ละขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน ไขควง ประ จ ม รง ยางรถยนต์ น้ามัน บรก นอต ละ
สกรู สายไมล์ พลา ฟิล์มกรอง สง น้ากลั่น ปนตน ละใ มาย
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

10,000 บาท

นา : 114/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุ ครื่อง ตงกาย
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุ ครื่อง ตงกายที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน ครื่อง บบ/ชุดปฏิบัติงาน ครื่อง มายตางๆ ชุดดับ พลิง
กันไฟ ครื่อง บบสา รับกวาดถนน /ลางทอใสสาร คมี ปน
ตน ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

10,000 บาท

นา : 115/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี
โครงสรางขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารุงตามปกติ รือคา
ซอมกลาง ชน ซอม ปลี่ยน ัวรถ ปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุก ปลี่ยนถังบรรจุน้าของรถบรรทุกน้า ปลี่ยนระบบไฮโดรลิ
ก ทาสีใ มทั้งคัน ปลี่ยน ครื่องยนต์ใ ม ปนตน โดยจา นกตาม
รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 116/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

398,921 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึงไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า ครื่องวัด
กระ สไฟฟ้า ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตรสา รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง บรก กอร์ ไมล์ลอยพรอม
ครื่องสงสัญญาณ ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
ทียม บต ตอรี่โซลา ซลล์ ผงบังคับทางไฟ ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 117/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งบเงินอุดหนุน

รวม

198,921 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

198,921 บาท

จานวน

162,556 บาท

งินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
โครงการขยาย ขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บานนาง ลใน มูที่ 7
ตาบลนาง ล อา ภอ มือง ชียงราย จัง วัด ชียงราย
พื่อจาย ปน งินอุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตาบลนาง
ล พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครงการขยาย ขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ บานนาง ลใน มูที่ 7 ตาบลนาง ล อา ภอ มือง
ชียงราย จัง วัด ชียงราย
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 51 (7) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (4) ละ ปนไปตาม นังสือ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตาบลนาง ล ที่ มท 5308.4/นาง
ล 35545/2564 ลงวันที่ 6 สิง าคม 2564 โดยยืนราคาคาใช
จายภายใน 6 ดือน นับจากวันที่ จงคาใชจาย
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 14 ลาดับ 1

นา : 118/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการขยาย ขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บานใ มมวงคา มูที่ 15
ตาบลนาง ล อา ภอ มือง ชียงราย จัง วัด ชียงราย
พื่อจาย ปน งินอุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตาบลนาง
ล พื่อจาย ปนคาใชจายตามโครงการขยาย ขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ บานใ มมวงคา มูที่ 15 ตาบลนาง ล อา ภอ มือง
ชียงราย จัง วัด ชียงราย
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 51 (7) ละ ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (4) ละ ปนไป
ตาม นังสือ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตาบลนาง ล ที่ มท 5308.4/นาง
ล 35548/2564 ลงวันที่ 6 สิง าคม 2564 โดยยืนราคาคาใช
จายภายใน 6 ดือน นับจากวันที่ จงคาใชจาย
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564 นา 15 ลาดับ 2

จานวน

36,365 บาท

นา : 119/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานสวนสาธารณะ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วัสดุการ กษตร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุการ กษตรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน สปริง กลอร์ จอบ มุน จานพรวน คราดซี่ ครื่องดัก
มลง ตะ กรงรอน บนโธส กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกัน
ละกาจัด มลง พืช ละสัตว์ วัสดุ พาะชา นากากป้องกัน กส
พิษ ผาใบ รือผาพลาสติก ัวกะโ ลกดูดน้า ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 120/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

คาใชจายในการฝึกอบรม ละสง สริมอาชีพราษฎร กลุมอาชีพ ละ จานวน
กลุมองค์กรตางๆ

60,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ปนคาใชจายในการฝึกอบรม ละสง สริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ ละกลุมองค์กรตางๆ โดยจาย ปนคา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คา
อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (6) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (6) ละ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ
ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 123
ลาดับ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตาบลนาง ล
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีตาบลนาง ล โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) (7) (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (6) (10) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 88
ลาดับ 1

จานวน

20,000 บาท

นา : 121/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการพัฒนาศักยภาพสภา ด็ก ละ ยาวชนตาบลนาง ล

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภา ด็ก ละ ยาวชนตาบลนาง ล โดยจาย ปนคาอา าร อา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คา อกสารความรู ละ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศ
บาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) (7) (9) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (10) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 89
ลาดับ 4
โครงการม กรรมของดีตาบลนาง ล
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการม กรรมของดี
ตาบลนาง ล โดยจาย ปนคาจัดงานตางๆ คา งินรางวัล คาจัด
สถานที่ คาจางทาความสะอาด คาจาง ครื่อง สียง คา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่มในพิธี ปิด คาตอบ ทนคณะ
กรรมการ คาไฟฟ้า คาการ สดง คาจาง มารักษาความ
ปลอดภัย ละคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ
.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) มาตรา 51 (5) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (6) (7) (8) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจาย ละคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 117
ลาดับ 1

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการสง สริมพัฒนางานศูนย์ป้องกัน ละ กไขปัญ าความรุน รง จานวน
ใน ด็ก สตรี ละครอบครัว ทศบาลตาบลนาง ล
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสง สริมพัฒนา
งานศูนย์ป้องกัน ละ กไขปัญ าความรุน รงใน ด็ก สตรี ละ
ครอบครัว ทศบาลตาบลนาง ล โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาสถานที่ คา อกสารความรู ละคา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ
.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (7) (9) ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (10) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 88
ลาดับ 2
โครงการอุนรักครอบครัวตาบลนาง ล
จานวน
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอุนรักครอบครัว
ตาบลนาง ล โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาสถานที่ คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่
กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) (7) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติ
กา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (10) ละ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 89
ลาดับ 5

นา : 122/156

20,000 บาท

20,000 บาท

นา : 123/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการ ขงขันกีฬา นาง ล กมส์
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการ ขงขันกีฬานาง
ล กมส์ โดยจาย ปนคาจัดการ ขงขันกีฬา คาตอบ ทน
กรรมการ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่มในพิธี ปิด คาจาง
มา ครื่อง สียง คาจางทาความสะอาด คาการ สดง คา ชา/คา
บารุงสถานที่ คารางวัล คาจัดสถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จา ปน ปนไปตาม
พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (7) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (10) (14) ละ ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 21 ลาดับ 1

นา : 124/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการจัดงานวัน ด็ก

งชาติ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดงานวัน ด็ก
งชาติ โดยจาย ปนคาตอบ ทนกรรมการ คาอา าร อา ารวาง
ละ ครื่องดื่มในพิธี ปิด คาจาง มา ครื่อง สียง คาจางทาความ
สะอาด คาการ สดง คา ชา/คาบารุงสถานที่ คารางวัล คาจัด
สถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราช
บัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (7) (9
) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (10) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา
ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 73
ลาดับ 2
โครงการพื้นที่สรางสรรค์ สา รับ ด็ก ละ ยาวชน ตาบลนาง ล
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการพื้นที่สราง
สรรค์ สา รับ ด็ก ละ ยาวชน ตาบลนาง ล โดยจาย ปนคาตอบ
ทนกรรมการ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่มในพิธี ปิด คา
จาง มา ครื่อง สียง คาจางทาความสะอาด คาการ สดง คา
ชา/คาบารุงสถานที่ คารางวัล คาจัดสถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (7) (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (10) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสง
นักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 87
ลาดับ 23

นา : 125/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

305,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

245,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

245,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการขวงศิลป
วัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทองถิ่น โดยจาย ปนคาจัดงาน คาจัด
สถานที่ คาการ สดง ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตาม
พระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ ก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสง
นักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 83
ลาดับ 13
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม ด็ก ละ ยาวชน
จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการขวงศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทองถิ่น

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรม ด็ก ละ ยาวชน โดยจาย ปนคาจัดอบรม
ตางๆ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสาร
ความรู คาบารุงสถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (7) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (10) (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) นา 73
ลาดับ 1

นา : 126/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการจัดงานประ พณี กินวอบานลิไข

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดงานประ พณี
กินวอบานลิไข โดยจาย ปนคาจัดงานประ พณี คาจัดสถานที่ ละ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศ
บาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสง
นักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 79
ลาดับ 6
โครงการจัดงานประ พณี ผาลาดรอยวัว ละสืบชะตา มน้า
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดงาน
ประ พณี ผาลาดรอยวัว ละสืบชะตา มน้า โดยจาย ปนคาจัดงาน
ประ พณี คาจัดสถานที่ คาการ สดง ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่
กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด
ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (11) ละ ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 80
ลาดับ 8

นา : 127/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการจัดงานประ พณี ลอยกระทงยี่ ปง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดงาน
ประ พณี ลอยกระทงยี่ ปง โดยจาย ปนคาจัดงานประ พณี คาจัด
สถานที่ คาบารุงสถานที่ คาการ สดง คารางวัล ละคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ
.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสง
นักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 80
ลาดับ 7
โครงการจัดงานประ พณี ลอ ทียน ละ

ทียน ขาพรรษา

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดงาน
ประ พณี ลอ ทียน ละ ทียน ขาพรรษา โดยจาย ปนคาจัด
งานประ พณี คาจัดสถานที่ คาบารุงสถานที่ ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติ
กา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (11) ละ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 80
ลาดับ 9

นา : 128/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการจัดงานประ พณีตานก๋วยสลาก

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดงานประ พณี
ตานก๋วยสลาก โดยจาย ปนคาจัดงานประ พณี คาจัดสถานที่ ละ
คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศ
บาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไป
ตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจ
ใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการสง
นักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 82
ลาดับ 12
โครงการจัดงานวันคริสต์มาส
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการครงการจัดงานวัน
คริสต์มาส โดยจาย ปนคาจัดงานประ พณี คาจัดสถานที่ คาบารุง
สถานที่ คาการ สดง ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 81
ลาดับ 11

นา : 129/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ

จานวน

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการจัดงานวันผูสูง
อายุ โดยจาย ปนคาจัดงานประ พณี คาจัดสถานที่ คาบารุงสถาน
ที่ คาการ สดง ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระ
ราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9
) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา
ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) นา 79
ลาดับ 4
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ด็ก ยาวชน ละครอบครัว ดวย จานวน
ลักธรรมะ ปฏิบัติ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี ด็ก ยาวชน ละครอบครัว ดวย ลักธรรมะปฏิบัติ โดย
จาย ปนคาจัดอบรมตางๆ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยากร
คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (7) (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน
ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (10) (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) นา 78
ลาดับ 1

30,000 บาท

20,000 บาท

นา : 130/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น

จานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ทองถิ่น โดยจาย ปนคาจัดสัมมนา ชิงปฏิบัติการ การจัดอบรม
ตางๆ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสาร
ความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราช
บัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9
) ปนไปตาม พระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข
พิ่ม ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 78
ลาดับ 2

งินอุด นุนสวนราชการ
โครงการดา นินการ ละ สนับสนุนการดา นิน การจัดกิจกรรมของ
สวนราชการ ละองค์กร จัง วัด ชียงราย
พื่อจาย ปน งินอุด นุนอา ภอ มือง ชียงราย ตามโครงการดา นิน
การ ละ สนับสนุนการดา นิน การจัดกิจกรรมของ สวนราชการ
ละองค์กร จัง วัด ชียงราย
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาท่องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 นา 4 ลาดับ 1

นา : 131/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการสืบสานประ พณีนมัสการ ละสรงน้าพระธาตุดอยตุง
ประจาปี 2565
พื่อจาย ปน งินอุด นุนสานักงานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย ตาม
โครงการสืบสานประ พณีนมัสการ ละสรงน้าพระธาตุดอย
ตุง ประจาปี 2565
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละ
ขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (11) ละ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564 นา 22
ลาดับ 2

จานวน

10,000 บาท

นา : 132/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการสง สริมการทอง ที่ยวชุมชนคนบานนาง ล
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสง สริมการทอง
ที่ยวชุมชน คนบานนาง ล โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา
ปน ละคาจัดงานตางๆ ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ
.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (8) ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ
บิกจาย ละคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละ
สงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 127
ลาดับ 4

นา : 133/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

3,877,580 บาท

รวม

3,227,580 บาท

รวม

3,227,580 บาท

จานวน

2,533,740 บาท

จานวน

67,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง
งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด
กองชาง ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบล
นาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามคาสั่ง งิน ดือน การ ลื่อนขั้น งิน
ดือน การ ลื่อนระดับของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ
นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่ม
พิ ศษประ ภทตางๆ งิน พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปน
ปกติ งิน พิ่มตา นงนิติกร (พ.ต.ก.) งิน พิ่มตา นงดาน
พัสดุ งิน พิ่มที่กฎ มายกา นด งินคาตอบ ทนราย ดือน งินคา
ตอบ ทนพิ ศษราย ดือน สังกัดกองชาง ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสือ
อื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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งินประจาตา นง

จานวน

85,200 บาท

จานวน

469,440 บาท

จานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ผูอานวยการกองชาง ัว นา
ฝาย ฯ ัว นาสวนราชการที่ระ บียบกฎ มายกา นดใ มี ทั้งนี้ใ
จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่
กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ
. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาตอบ ทนพนักงานจาง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนักงานจาง สังกัดกองชาง ทั้งนี้ใ จายตาม ผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่ กไข พิ่ม ติม ปนไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ละ นังสือ
อื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ของพนักงานจาง งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) งิน พิ่มพิ ศษประ ภทตางๆ งิน
พิ่มประจาตา นงที่ตองฝาอันตราย ปนปกติ สังกัดกองชาง ทั้งนี้
ใ จายตาม ผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ ทศบาลตาบลนาง ล ละที่
กไข พิ่ม ติม ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ
. ก.ท. ละ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ละ นังสืออื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

650,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ละคา
ลวง วลาราชการใ กับพนักงาน ลูกจาง ละพนักงานจางที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม นังสือสั่งการ
กระทรวงม าดไทยอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกคา ชา
บานตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล รือ
ลูกจางประจาที่มีสิทธิตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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ค่าใช้สอย

รวม

310,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาถาย อกสาร คา ย็บ ลม รือ ขาปก นังสือ
2.คาธรรม นียมตางๆ
3.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
4.คาจาง มาจัดทาของ
5.คา ชาทรัพย์สิน
6.คาใชจายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา รือคาใชจายในการ
ดา นินการทางคดี
ปนตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย กี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ปนไปตาม
รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม นังสือที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ละตาม นังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ปกติ กรณี ปนการจาง มาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ ละคา รงงาน รวม
ถึงการซอม ซมถนน ละสาธารณูปโภคที่มีลักษณะ ปนการซอม
ซม ซึ่งไมใชการปรับปรุง ปรากฎตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา
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ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว ลื่อย ครื่องยิงตะปู อิฐ รือซี มนต์
บล็อก ตะปู สังกะสี ปรงทาสี ทอน้า ินคลุก ดิน ทราย ยาง
มะตอย ปนตน ละใ มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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งานก่อสร้าง

รวม

8,347,600 บาท

งบลงทุน

รวม

8,347,600 บาท

รวม

8,347,600 บาท

จานวน

827,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางกา พงป้องกันการกัด ซาะ นองบัวนอย มูที่ 13
บาน มปูคา
- พื่อจาย ปนคากอสรางกา พงกันดินคอนกรีต สริม ล็ก ขนาด
ฐานกวาง ฉลี่ย 3.00 มตร ยาวไมนอยกวา 35.00 มตร ลึก
ฉลี่ย 2.25 มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่
ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ
ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2211677 E 588930 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 2211687 E 588890
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
มาตรา 16 (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 34
ลาดับ 12
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โครงการกอสรางขยายไ ลทาง คสล. ซอย 1 มูที่ 8 บานปารวก
- พื่อจาย ปนคากอสรางขยายไ ลทาง คสล. ขนาดกวาง 1.00
มตร ยาว 1,195.00 มตร นา 0.15 มตร ( ักพื้นที่บอ
พัก 36.00 ตาราง มตร) รือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,159.00 ตาราง
มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบล
นาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบล
นาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2214071E 591083 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2214408
E 590008
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 29 ลาดับ 7

จานวน

726,000 บาท
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วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการกอสรางขยายไ ลทาง คสล. พรอมกอสรางกา พงป้องกัน
การกัด ซาะ คสล. ทางโคง ขา มูบาน มูที่ 10 บานปาซางวิวัฒน์

จานวน

1,046,600 บาท

จานวน

638,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากอสรางขยายไ ลทาง คสล. ขนาดกวาง 1.50
มตร ยาว 86.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 129.00 ตาราง มตร พรอมกอสรางกา พงป้องกันการกัด
ซาะคอนกรีต สริม ล็ก ขนาดฐานกวาง 1.50 มตร ยาวไมนอย
กวา 86.00 มตร ลึก ฉลี่ย 1.50 มตร รายละ อียดตามรูป บบ
รายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้าย
โครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอ
สราง จุด ริ่มตนโครงการ พิกัด N 2215292 E 591224 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N 2215294 E 591139
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9) ละมาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 31 ลาดับ 9

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 มูที่ 5 บาน ดน
- พื่อกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 มตร ยาว 168.00
มตร นา 0.15 มตร พรอมกอสรางทาง ชื่อม รือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 844.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอ
สรางที่ ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตาม บบ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด
ริ่มตนโครงการ พิกัด N 2212522 E 590796 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 2212493 E 590957
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 27 ลาดับ 5

นา : 141/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 2 มูที่ 2 บานนาง ล จานวน

333,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากอสรางถนน คสล. จานวน 3 ชวง ขนาด
กวาง 3.00 - 6.00 มตร ยาว 97.00 มตร นา 0.15 มตร ( ัก
พื้นที่บอพัก 17.25 ตาราง มตร) รือมีพื้นที่ไมนอยกวา 492.75
ตาราง มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาล
ตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาล
ตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2211166 E 590553 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2211101 E 590526
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 24 ลาดับ 2

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานอาขา มูที่ 6 บานปาออ
- พื่อจาย ปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00
มตร ยาว 200.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอ
สรางที่ ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตาม บบ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด
ริ่มตนโครงการ พิกัด N 2213994 E 592372 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2214199 E 592412
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 28 ลาดับ 6

จานวน

512,000 บาท

นา : 142/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการกอสรางถนน คสล. มูที่ 1 บานปา า ชื่อม มูที่ 2 บาน จานวน
นาง ล

719,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 – 4.00
มตร ยาว 290.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,129.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอ
สรางที่ ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม
บบ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่ม
ตนโครง พิกัด N 2210275 E 590414 จุดสิ้นสุด
โครง พิกัด N 2210536 E 590483
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
มาตรา 16
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 23 ลาดับ 1
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 2 มูที่ 7 บานนาง ลใน
พื่อจาย ปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 มตร
ยาว 30.00 มตร นา 0.15 มตร พรอมกอสรางทาง ชื่อม
รือมีพื้นที่ไมนอยกวา 182.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามรูป
บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถาน
ที่กอสราง จุด ริ่มตนโครงการ พิกัด N 2214761 E 589311
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2214789 E 589293
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 13 ลาดับ 2

จานวน

113,000 บาท

นา : 143/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 6 มูที่ 7 บานนาง ลใน

จานวน

พื่อจาย ปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00
มตร ยาว 87.00 มตร นา 0.15 มตร พรอมกอสรางทาง
ชื่อม รือมีพื้นที่ไมนอยกวา 358.00 ตาราง มตร รายละ อียด
ตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ล
กา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง
ล จานวน 1 ชุด
สถานที่กอสราง จุด ริ่มตนโครงการ พิกัด N 2215002
E 588577 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 2215035 E 588651
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 12 ลาดับ 1
โครงการกอสรางทอ ลี่ยม คสล. ลา มือง บาน ลขที่ 46 มูที่ 11 จานวน
บานดาวดึงส์
พื่อจาย ปนคากอสรางทอ ลี่ยม คสล. ชนิดชอง
ดียว ขนาด 3.00 มตร ลึก 1.80 มตร ยาว 8.00 มตร ราย
ละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ล
กา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง
ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง พิกัด N 2210334 E592076
มูที่ 11 บานดาวดึงส์
ตาบลนาง ล
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 32
ลาดับ 10

228,000 บาท

343,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการกอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด ซอย 11 มูที่ 16 จานวน
บานสันตนขาม
- พื่อจาย ปนคากอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 มตร ลึก 0.40 มตร ยาว 220.00
มตร พรอมบอพัก คสล. จานวน 1 บอ รายละ อียดตามรูป บบ
รายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้าย
โครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด
สถานที่กอสราง จุด ริ่มตนโครงการ พิกัด N 2210042 E 591782
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2210238 E 591691
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 35
ลาดับ 14

นา : 144/156

817,000 บาท

นา : 145/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการกอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด ซอย 4 มูที่ 12
บานขัว ตะ

จานวน

219,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด ซอยบาน ลขที่ 69 จานวน
มูที่ 9 บานดอยกิ่ว

317,400 บาท

- พื่อจาย ปนคากอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 มตร ลึก 0.40 มตร ยาว 60.00
มตร พรอมบอพัก รายละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่
ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ
ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2214629 E 591341 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2214692 E 591348
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 33
ลาดับ 11

- พื่อจาย ปนคากอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 มตร ลึก 0.40 มตร ยาว 90.00 มตร ราย
ละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ล
กา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง
ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2213112 E 591302 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด N 2211406 E 591314
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 30 ลาดับ 8

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการกอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด สนกลางบาน มู จานวน
ที่ 14 บานรองปลาคาว

นา : 146/156

265,000 บาท

พื่อจาย ปนคากอสรางรางระบายน้า คสล. พรอมฝาปิด ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 มตร ลึก 0.40 มตร ยาว 75.00 มตร ราย
ละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ล
กา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง
ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2212877 E 590095 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2212874 E 590019
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 35
ลาดับ 13
โครงการกอสรางวางทอระบายน้า คสล. พรอมบอพัก ซอย 4 มูที่ 4 จานวน
บานมวงคา
พื่อจาย ปนคากอสรางวางทอระบายน้า คสล. ขนาด สนผาศูนย์
กลาง 1.00 มตร พรอมบอพัก คสล. ยาวไมนอยกวา 75.00
มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบล
นาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบล
นาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด ริ่มตน
โครงการ พิกัด N 2212242 E 591483 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2212276 E 591566
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 26 ลาดับ 4

421,000 บาท

นา : 147/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

คาปรับปรุงที่ดิน ละสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปู อสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บานดงใต มูที่ 3 บานนาง ล นือ
พื่อจาย ปนคาปรับปรุงถนน คสล. โดยปู อสฟัลท์ติก
คอนกรีต จานวน 2 ชวง ขนาดกวาง 4.00 – 5.00
มตร ยาว 220.00 มตร นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,005.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามรูป บบรายการกอ
สรางที่ ทศบาลตาบลนาง ลกา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตาม บบ ทศบาลตาบลนาง ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง จุด
ริ่มตนโครงการ พิกัด N 2212113 E 590989 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N 2211899 E 591000
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา (2) (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2564 นา 25 ลาดับ 3

จานวน

377,000 บาท

นา : 148/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการปรับปรุงอาคารอ นกประสงค์ มูบาน มูที่ 15 บานใ ม
มวงคา

จานวน

395,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาปรับปรุงอาคารอ นกประสงค์ มูบาน มูที่ 15
บานใ มมวงคา
-โดยการปูกระ บื้อง คลือบ ซรามิค พื้นที่ไมนอยกวา 100.00
ตาราง มตร
-ติดตั้งฝ้า พดาน บบ C-Line พื้นที่ไมนอยกวา 100.00 ตาราง
มตร พรอมติดตั้งประตู นาตาง อลูมิ นียม
รายละ อียดตามรูป บบรายการกอสรางที่ ทศบาลตาบลนาง ล
กา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม บบ ทศบาลตาบลนาง
ล จานวน 1 ชุด สถานที่กอสราง อาคารอ นกประสงค์ มู
บาน มูที่ 15 บานใ มมวงคา ตาบลนาง
ล พิกัด N 2212157 E 592712
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจาย อานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563 นา 39
ลาดับ 19
คาชด ชยสัญญา บบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชยสัญญา บบปรับราคาได (คา K)
พื่อจาย ปนคาชด ชยสัญญา บบปรับราคาได (คา K) (คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค ละสิ่งสาธารณูปการ) ปนไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี ละ นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจาก
ไมถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 149/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการชวย ลือ กษตรกรผูประสบภัย ละ
กษตรกรผูมีรายไดนอย ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ กไข พิ่ม ติม ละ
นังสือสั่งการกระทรวงม าดไทยที่ กี่ยวของ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 11 ลาดับ 1
โครงการสง สริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ
จานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการชวย ลือ กษตรกร ละ กษตรกรผูมีรายไดนอย

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการสง สริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ โดยจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาวิทยากร คา อกสารความรู ละคาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (6) (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ กองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ กไข พิ่ม
ติม มาตรา 16 (6) ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ละ ขาฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 121
ลาดับ 8

นา : 150/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น ชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ สิ่ว ลื่อย ครื่องยิงตะปู ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์บล็อก ตะปู สังกะสี ปรงทาสี ทอน้า ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

นา : 151/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

วัสดุการ กษตร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุการ กษตรที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ชน สปริง กลอร์ จอบ มุน จานพรวน คราดซี่ ครื่องดัก
มลง ตะ กรงรอน บนโธส กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกัน
ละกาจัด มลง พืช ละสัตว์ วัสดุ พาะชา นากากป้องกัน กส
พิษ ผาใบ รือผาพลาสติก ัวกะโ ลกดูดน้า ปนตน ละใ
มายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจาย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซอม ซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

จานวน

30,000 บาท

นา : 152/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการกาจัดผักตบชวา ละวัชพืช
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการกาจัดผักตบชวา
ละวัชพืช โดยจาย ปนคาจัดสถานที่ คาน้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติ
กา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (18) ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขง
ขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 นา 16 ลาดับ 1

นา : 153/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการบารุงรักษาปาไม ละปาชุมชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการบารุงรักษาปาไม
ละปาชุมชน โดยจาย ปนคาจัดสถานที่ คาน้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราชบัญญัติ
กา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (24) ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขง
ขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 230
ลาดับ 2
โครงการรักน้า รักปา รักษา ผนดิน
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการรักน้า รัก
ปา รักษา ผนดิน โดยจาย ปนคาจัดสถานที่ คาน้าดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ
.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (24) ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขง
ขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 231
ลาดับ 5

นา : 154/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอัน นื่องมาจาก พระราชดาริสม ด็จ
พระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินการโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรม พืชอัน นื่องมาจาก พระราชดาริสม ด็จพระ ทพรัตน
ราช สุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยจาย ปนคาจัดทา
ฐานความรู คาประชุมชี้ จง คาจัดทาขอมูลพันธุกรรมพืช ละคา
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จา ปน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ
.ศ.2496 ละที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 50 (9) ปนไปตามพระราช
บัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการ
กระจายอานาจใ กองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ
ที่ กไข พิ่ม ติม มาตรา 16 (24) ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการบริ ารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขง
ขันกีฬา ละการสงนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 124
ลาดับ 2

จานวน

10,000 บาท

นา : 155/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:40

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

37,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

37,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

27,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังนี้
1.คาซักฟอก
2.คากาจัดขยะมูลฝอย ละสิ่งปฏิกูล
3.คาธรรม นียมตางๆ
4.คาจาง มาบุคคลธรรมดา จาง มาบุคคลภายนอก จาง มา
นิติบุคคล จาง มาสถาบันการศึกษา ละจาง มาอื่นๆ ที่จา ปน
5.คาจาง มาจัดทาของ
6.คา ชาทรัพย์สิน
ปนตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย กี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ละที่ กไข พิ่ม ติม ตามระ บียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บิกจายในการบริ ารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ละตาม
นังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

นา : 156/156

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 13:37:41

ค่าวัสดุ
วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปนคาใชจายในการจัด าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น ได ก กส ุงตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันกาด น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน กาซ น้ามัน กียร์ น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
ละใ มายรวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ ชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
โดยใ จา นกตามรูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตาม นังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
-ไมปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นื่องจากไม
ถือวา ปนโครงการพัฒนา

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

หน้า : 1/42

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานงบกลาง
80,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

192,576

เงินสารองจาย

569,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

3,220,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

288,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17,666,400

รายจายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

58,710

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

140,910

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,153,320

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

302,500

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

หน้า : 2/42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
80,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

192,576

เงินสารองจาย

569,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

3,220,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

288,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17,666,400

รายจายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

58,710

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

140,910

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,153,320

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

302,500

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

หน้า : 3/42

แผนงาน
สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตาบล
นางแล
คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

2,168,760

505,320

324,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

9,977,160

5,004,120

2,434,920

เงินประจาตาแหนง

356,400

60,000

127,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

218,400

79,200

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

หน้า : 4/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตาบล
นางแล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

20,000

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการ
พาณิชย์

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

469,440

3,467,520

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,533,740

19,949,940

เงินประจาตาแหนง

85,200

628,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

67,200

364,800

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
240,000

36,000

เงินวิทยฐานะ
คาเชาบ้าน

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

36,000

336,000
456,000
50,000

30,000

1,102,227

50,000

180,000

60,000

10,000

10,000

120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

129,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

15,000

100,000

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

165,000

50,000

100,000

100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000

20,000

20,000

10,000

1,698,446

350,000

700,000

369,043

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

หน้า : 6/42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

72,000

384,000

เงินวิทยฐานะ

336,000

คาเชาบ้าน

90,000

786,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

120,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ค่าตอบแทน

1,272,227

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

งบดาเนินงาน

30,000

289,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น
คาบารุงรักษาและซอมแซม

15,000
300,000

715,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
ค่าใช้สอย

รวม

160,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

10,000

27,000

3,154,489

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 7/42

แผนงาน
คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีและงานวันสาคัญ
ตาง ๆของชาติ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือเกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
เยียวยาหรือฟื้นฟู
สุขภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรคติดตอ
กรณีการเกิดโรคระบาด
ในชุมชน

20,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

คาใช้จายในการดาเนิน
การของศูนย์ตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตาบลนางแล
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

220,000

30,000

30,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 8/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีและงานวันสาคัญ
ตาง ๆของชาติ
คาใช้จายในการชวย
เหลือเกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

30,000

20,000

20,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
เยียวยาหรือฟื้นฟู
สุขภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรคติดตอ
กรณีการเกิดโรคระบาด
ในชุมชน

20,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

คาใช้จายในการดาเนิน
การของศูนย์ตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตาบลนางแล

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

310,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 9/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสงเสริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ และ
กลุมองค์กรตางๆ
คาใช้จายในการเลือกตั้ง

50,000

โครงการ 5 ส

10,000

โครงการขวงศิลป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ระดับท้องถิ่น อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
นางแลเกมส์
โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกแบบ มี
สวนรวม
โครงการคายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

60,000

โครงการกาจัดผัก
ตบชวาและวัชพืช

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

50,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 10/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

50,000

โครงการ 5 ส

10,000

โครงการขวงศิลป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสงเสริมอาชีพ
ราษฎร กลุมอาชีพ และ
กลุมองค์กรตางๆ

โครงการกาจัดผัก
ตบชวาและวัชพืช

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

40,000

30,000

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ระดับท้องถิ่น อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
โครงการแขงขันกีฬา
นางแลเกมส์

30,000

10,000

100,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกแบบ มี
สวนรวม
โครงการคายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

40,000

100,000

50,000

50,000

50,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 11/42

แผนงาน
โครงการจัดการความรู้
(Knowledge
Management)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี กินวอบ้านลิไข
โครงการจัดงาน
ประเพณี ผาลาดรอยวัว
และสืบชะตา แมน้า
โครงการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงยี่
เป็ง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณี หลอเทียนและ
แหเทียน เข้าพรรษา
โครงการจัดงานประ
เพณีตานก๋วยสลาก
โครงการจัดงานวัน
คริสต์มาส
โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ
โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ
โครงการจัดทาสื่อของ
เลนภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 12/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการจัดการความรู้
(Knowledge
Management)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี กินวอบ้านลิไข

10,000

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี ผาลาดรอยวัว
และสืบชะตา แมน้า

10,000

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงยี่
เป็ง

30,000

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี หลอเทียนและ
แหเทียน เข้าพรรษา

30,000

30,000

โครงการจัดงานประ
เพณีตานก๋วยสลาก

5,000

5,000

โครงการจัดงานวัน
คริสต์มาส

20,000

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

50,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

30,000

30,000

โครงการจัดทาสื่อของ
เลนภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 13/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการชวยเหลือ
สงเคราะห์เด็กยากจน
เด็กด้อยโอกาส เด็กยาก
ไร้ และเด็กไร้ที่พึ่ง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

257,740

โครงการซักซ้อมแผน
ป้อง กันและบรรเทา
สาธารณภัย และการ
ชวยเหลือผู้ ประสบภัย

20,000

โครงการทบทวนความรู้
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ (ภาษี
เคลื่อนที่)

1,500

โครงการบารุงรักษา
ป่าไม้และป่าชุมชน
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน
โครงการฝึกอบรม ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

50,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 14/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการชวยเหลือ
สงเคราะห์เด็กยากจน
เด็กด้อยโอกาส เด็กยาก
ไร้ และเด็กไร้ที่พึ่ง

257,740

โครงการซักซ้อมแผน
ป้อง กันและบรรเทา
สาธารณภัย และการ
ชวยเหลือผู้ ประสบภัย

20,000

โครงการทบทวนความรู้
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ (ภาษี
เคลื่อนที่)

1,500

โครงการบารุงรักษา
ป่าไม้และป่าชุมชน

20,000

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

30,000

โครงการฝึกอบรม ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 15/42

แผนงาน
โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้สร้างแรงจูง
ใจในการชาระภาษี

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

11,500

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็กเยาวชน
และครอบครัว ด้วยหลัก
ธรรมะ ปฏิบัติ
โครงการพัฒนาตนเอง
และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมการ
รวมกลุมในลักษณะ
เครือขายผู้สูงอายุ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เครือขาย
อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักษ์
โลก ตาบลนางแล

30,000

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตาบลนาง
แล

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลนางแล

20,000

โครงการพื้นที่สร้าง
สรรค์ สาหรับเด็กและ
เยาวชน ตาบลนางแล

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 16/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้สร้างแรงจูง
ใจในการชาระภาษี
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็กเยาวชน
และครอบครัว ด้วยหลัก
ธรรมะ ปฏิบัติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

11,500

20,000

20,000

โครงการพัฒนาตนเอง
และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมการ
รวมกลุมในลักษณะ
เครือขายผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เครือขาย
อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักษ์
โลก ตาบลนางแล

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตาบลนาง
แล

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลนางแล

20,000

โครงการพื้นที่สร้าง
สรรค์ สาหรับเด็กและ
เยาวชน ตาบลนางแล

20,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 17/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

โครงการรณรงค์ครอบ
ครัว งดเหล้าเข้าพรรษา

ค่าใช้สอย

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผนดิน
โครงการรักสุขภาพรัก
ปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์
โครงการวัน อปพร.
(รวมพลฅน อปพร.ทต.
นางแล)
โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

10,000

โครงการมหกรรมของดี
ตาบลนางแล

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

10,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 18/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000

โครงการมหกรรมของดี
ตาบลนางแล

50,000

โครงการรณรงค์ครอบ
ครัว งดเหล้าเข้าพรรษา

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผนดิน

30,000

30,000

โครงการรักสุขภาพรัก
ปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์

10,000

โครงการวัน อปพร.
(รวมพลฅน อปพร.ทต.
นางแล)

10,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 19/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริมการ
ทอง เที่ยวชุมชนคนบ้าน
นางแล
โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและป้องกัน
ภัยสาหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
งานศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเทศบาลตาบล
นางแล
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

20,000

412,635

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 20/42

แผนงาน
โครงการสงเสริมการ
ทอง เที่ยวชุมชนคนบ้าน
นางแล
โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา
50,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

50,000

20,000

20,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและป้องกัน
ภัยสาหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
งานศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเทศบาลตาบล
นางแล

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

412,635

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 21/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน์ วรขัตติย
ราชนารี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

80,000

216,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการสุขาภิบาล
อาหาร และกิจการที่
เป็นอันตราย ตอสุขภาพ
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เจ้า
หน้าที่เทศบาล

20,000

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 22/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน์ วรขัตติย
ราชนารี

80,000

โครงการสารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

216,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

10,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร และกิจการที่
เป็นอันตราย ตอสุขภาพ

20,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เจ้า
หน้าที่เทศบาล

30,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 23/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เทศบาล

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้ของบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ความ สมัครสมาน
สามัคคี เพื่อความ
สัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ กฎหมายในชีวิต
ประจาวัน สาหรับ
ประชาชน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 24/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เทศบาล

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้ของบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ความ สมัครสมาน
สามัคคี เพื่อความ
สัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ กฎหมายในชีวิต
ประจาวัน สาหรับ
ประชาชน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 25/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติ งานของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านการป้องกัน
ผล ประโยชน์ทับซ้อน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรม พืชอันเนื่องมา
จาก พระราชดาริสมเด็จ
พระ เทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราช
กุมารี (อพ.สธ)
โครงการอบรม พลัง
มวลชนต้านยาเสพติด
โครงการอบรมการเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุและการ
จมน้าในเด็ก

20,000

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 26/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติ งานของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านการป้องกัน
ผล ประโยชน์ทับซ้อน

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรม พืชอันเนื่องมา
จาก พระราชดาริสมเด็จ
พระ เทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม บรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

10,000

10,000

โครงการอบรม พลัง
มวลชนต้านยาเสพติด

20,000

โครงการอบรมการเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุและการ
จมน้าในเด็ก

10,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 27/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการอบรมความรู้
ด้าน การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแก
พนักงาน เจ้าหน้าที่
สังกัด ทต.นางแล
โครงการอบรมความรู้
ด้านงบประมาณและ
การเบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก
ประชาชน

20,000

50,000

20,000

โครงการอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษาและการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

10,000

โครงการอบรมผู้มีสวน
เกี่ยวข้องในการสงเสริม
การพัฒนาสมรรถนะ
และ พัฒนาการเด็กเล็ก

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 28/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการอบรมความรู้
ด้าน การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแก
พนักงาน เจ้าหน้าที่
สังกัด ทต.นางแล

20,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านงบประมาณและ
การเบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

50,000

โครงการอบรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษาและการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

10,000

โครงการอบรมผู้มีสวน
เกี่ยวข้องในการสงเสริม
การพัฒนาสมรรถนะ
และ พัฒนาการเด็กเล็ก

10,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

หน้า : 29/42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000
10,000

30,000

วัสดุการเกษตร

10,000

30,000

185,000

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

50,000
70,000

วัสดุจราจร
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1,698,592

50,000

50,000

50,000

10,000

20,000

30,000
300,000

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง

220,000
25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วัสดุกอสร้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการอุนรักครอบ
ครัวตาบลนางแล

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

10,000
10,000

205,000

20,000

50,000

80,000

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

15,000

5,000

คาบริการโทรศัพท์

10,000

2,000

คาบริการไปรษณีย์

40,000

2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

13,000

10,000

50,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

หน้า : 30/42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

วัสดุการเกษตร

20,000
200,000

20,000

260,000

30,000

70,000
335,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

1,788,592

วัสดุจราจร
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000
10,000

330,000
220,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการอุนรักครอบ
ครัวตาบลนางแล
วัสดุกอสร้าง

ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

385,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

20,000

คาบริการโทรศัพท์

12,000

คาบริการไปรษณีย์

42,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

43,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

หน้า : 31/42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล *
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบลงทุน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างกาแพง
ป้องกันการกัดเซาะ
หนองบัวน้อย หมูที่ 13
บ้านแมปูคา
โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล. ซอย 1
หมูที่ 8 บ้านป่ารวก

100,000

50,000

22,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

หน้า : 32/42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาไฟฟ้า

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
330,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล *

22,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบลงทุน

50,000

50,000

โครงการกอสร้างกาแพง
ป้องกันการกัดเซาะ
หนองบัวน้อย หมูที่ 13
บ้านแมปูคา

827,000

827,000

โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล. ซอย 1
หมูที่ 8 บ้านป่ารวก

726,000

726,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 33/42

แผนงาน
โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล. พร้อมกอ
สร้างกาแพงป้องกันการ
กัดเซาะ คสล. ทางโค้ง
เข้าหมูบ้าน หมูที่ 10
บ้านป่าซางวิวัฒน์
โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอย 4 หมูที่ 5
บ้านเดน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 2
หมูที่ 2 บ้านนางแล
โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยบ้านอาขา
หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ
โครงการกอสร้างถนน
คสล. หมูที่ 1 บ้านป่าห้า
เชื่อม หมูที่ 2 บ้านนาง
แล
โครงการกอสร้างถนน
คสล.ซอย 2 หมูที่ 7
บ้านนางแลใน
โครงการกอสร้างถนน
คสล.ซอย 6 หมูที่ 7
บ้านนางแลใน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 34/42

แผนงาน
โครงการกอสร้างขยาย
ไหลทาง คสล. พร้อมกอ
สร้างกาแพงป้องกันการ
กัดเซาะ คสล. ทางโค้ง
เข้าหมูบ้าน หมูที่ 10
บ้านป่าซางวิวัฒน์

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

1,046,600

1,046,600

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอย 4 หมูที่ 5
บ้านเดน

638,000

638,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 2
หมูที่ 2 บ้านนางแล

333,000

333,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยบ้านอาขา
หมูที่ 6 บ้านป่าอ้อ

512,000

512,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล. หมูที่ 1 บ้านป่าห้า
เชื่อม หมูที่ 2 บ้านนาง
แล

719,000

719,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล.ซอย 2 หมูที่ 7
บ้านนางแลใน

113,000

113,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล.ซอย 6 หมูที่ 7
บ้านนางแลใน

228,000

228,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 35/42

แผนงาน
โครงการกอสร้างทอเหลี่
ยม คสล. ลาเหมือง
บ้านเลขที่ 46 หมูที่ 11
บ้านดาวดึงส์
โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 11 หมูที่ 16
บ้านสันต้นขาม

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 หมูที่ 12
บ้านขัวแตะ
โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่
69 หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว
โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน
หมูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว
โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้า คสล. พร้อม
บอพัก ซอย 4 หมูที่ 4
บ้านมวงคา

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 36/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการกอสร้างทอเหลี่
ยม คสล. ลาเหมือง
บ้านเลขที่ 46 หมูที่ 11
บ้านดาวดึงส์

343,600

343,600

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 11 หมูที่ 16
บ้านสันต้นขาม

817,000

817,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 4 หมูที่ 12
บ้านขัวแตะ

219,000

219,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านเลขที่
69 หมูที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

317,400

317,400

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน
หมูที่ 14 บ้านรองปลา
ค้าว

265,000

265,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้า คสล. พร้อม
บอพัก ซอย 4 หมูที่ 4
บ้านมวงคา

421,000

421,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 37/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. โดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บ้านดงใต้ หมูที่ 3 บ้าน
นางแลเหนือ
โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หมูบ้าน
หมูที่ 15 บ้านใหมมวง
คา
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
นางแลใน หมูที่ 7 ตาบล
นางแล อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย

20,000

162,556

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 38/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. โดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บ้านดงใต้ หมูที่ 3 บ้าน
นางแลเหนือ

377,000

377,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หมูบ้าน
หมูที่ 15 บ้านใหมมวง
คา

395,000

395,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
นางแลใน หมูที่ 7 ตาบล
นางแล อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย

20,000

162,556

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 39/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ใหมมวงคา หมูที่ 15
ตาบลนางแล อาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสนามเด็กเลนตาม
หลักการพัฒนาสมอง
(BBL)
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ในโรงเรียนเขตพื้นที่
ตาบลนางแล

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

36,365

10,000

3,448,200

โครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนิน
การจัดกิจกรรมของ
สวนราชการและองค์กร
จังหวัดเชียงราย
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข สืบสาน
ปณิธานสมเด็จยาต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

320,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

หน้า : 40/42

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ใหมมวงคา หมูที่ 15
ตาบลนางแล อาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

36,365

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสนามเด็กเลนตาม
หลักการพัฒนาสมอง
(BBL)

10,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ในโรงเรียนเขตพื้นที่
ตาบลนางแล
โครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนิน
การจัดกิจกรรมของ
สวนราชการและองค์กร
จังหวัดเชียงราย
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข สืบสาน
ปณิธานสมเด็จยาต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม

3,448,200

50,000

50,000

320,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 41/42

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอาเภอ อาเภอ
เมือง เชียงราย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

40,000

โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและผลิตภัณฑ์
ชุมชนโรงเรียนบ้านนาง
แล

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้าพระธาตุดอยตุง
ประจาปี 2565
โครงการอารยเกษตร
สืบสาน รักษา ตอยอด
ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
โคกหนองนาแหงน้าใจ
และความหวัง
รวม

10,000

23,702,216

21,703,713

450,000

12,624,867

4,876,320

317,740

1,157,964

190,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564 22:43:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

หน้า : 42/42
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอาเภอ อาเภอ
เมือง เชียงราย

40,000

โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและผลิตภัณฑ์
ชุมชนโรงเรียนบ้านนาง
แล

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้าพระธาตุดอยตุง
ประจาปี 2565

10,000

10,000

โครงการอารยเกษตร
สืบสาน รักษา ตอยอด
ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
โคกหนองนาแหงน้าใจ
และความหวัง
รวม

10,000

525,000

12,225,180

190,000

37,000

78,000,000

