ประกาศเทศบาลตาบลพระซอง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
*************************
ด้วยเทศบาลตาบลพระซอง ได้จัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ซึ่งสภาเทศบาลตาบลพระซอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และได้นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ของเทศบาลตาบลพระซอง เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖2, 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕66 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕65

(นายชาญชัย คาจาปา)
นายกเทศมนตรีตาบลพระซอง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทศบาลตาบลพระซอง
อา ภอนา

จัง วัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบ องทุนประ ันสังคม
- พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทุนประ ันสังคม ใ ้ ่
พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป ทศบาล
ตาบลพระซอง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างโดยถือปฏิบัติ
ตาม นังสือสั่ง าร ละ พระราชบัญญัติที่ ี่ยวข้อง ดังนี้
1) นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่อง ารจ่าย งิน บี้ยประ ันสังคม
ของพนั งานจ้าง
2) นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 รื่อง ประ าศ
.จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
3) พระราชบัญญัติประ ันสังคม พ.ศ. 2533 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
4) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น
(สานั ปลัด ทศบาล)

รวม

13,372,485 บาท

รวม

13,372,485 บาท

รวม

13,372,485 บาท

จานวน

230,150 บาท
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งินสมทบ องทุน งินทด ทน
- พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทุน งินทด ทน พื่อใ ้ความ
คุ้มครอง ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป
ผ้ด ล ด็ ของ ทศบาลตาบลพระซอง ที่ประสบอันตราย
จ็บปวย ตาย รือสญ าย อัน นื่องมาจา ารทางาน
ใ ้ ่ ทศบาล ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยถือปฏิบัติตาม นังสือสั่ง าร ละ พระราชบัญญัติ
ที่ ี่ยวข้อง ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติ งินทด ทนพ.ศ. 2537 ละ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น
(สานั ปลัด ทศบาล)

จานวน

10,000 บาท
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บี้ยยังชีพผ้สงอายุ
- พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพใ ้ ับผ้สงอายุ ใน ขต ทศบาล
ตาบลพระซอง ผ้มีสิทธิรับ งิน ตามที่ลงทะ บียนผ้สงอายุ
ตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง
ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2565
รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งินอุด นุนทั่วไป
งินอุด นุนสา รับโครง าร สริมสร้างสวัสดิ าร
ทางสังคมใ ้ ่ผ้พิ าร ละทุพพลภาพ
โครง ารสนับสนุน ารจัดสวัสดิ ารทางสังคม ่
ผ้ด้อยโอ าสทางสังคม ละโครง าร
สร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ่ผ้สงอายุ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 น้า 36 ลาดับที่ 1)
( องสวัสดิ ารสังคม)

จานวน

8,463,600 บาท
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บี้ยยังชีพความพิ าร
- พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพใ ้ ่ผ้พิ าร ใน ขต ทศบาล
ตาบลพระซอง ผ้มีสิทธิรับ งิน ตามที่ลงทะ บียนความพิ าร
ตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง
ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2565
รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งินอุด นุนทั่วไป
งินอุด นุนสา รับโครง าร สริมสร้างสวัสดิ าร
ทางสังคมใ ้ ่ผ้พิ าร ละทุพพลภาพ
โครง ารสนับสนุน ารจัดสวัสดิ ารทางสังคม ่
ผ้ด้อยโอ าสทางสังคม ละโครง าร
สร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ่ผ้สงอายุ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 น้า 36 ลาดับที่ 2)
( องสวัสดิ ารสังคม)

จานวน

3,724,000 บาท
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บี้ยยังชีพผ้ปวย อดส์
- พื่อจ่าย ป็น งินสง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ปวย อดส์ ใน ขต
ทศบาลตาบลพระซอง ผ้มีสิทธิรับ งิน ตามที่ลงทะ บียน
รือถ่ายโอนจา รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น รือ
ตามระ บียบ า นด โดยถือปฏิบัติตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง
ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2565
รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งินอุด นุนทั่วไป
งินอุด นุนสา รับโครง าร สริมสร้างสวัสดิ าร
ทางสังคมใ ้ ่ผ้พิ าร ละทุพพลภาพ
โครง ารสนับสนุน ารจัดสวัสดิ ารทางสังคม ่
ผ้ด้อยโอ าสทางสังคม ละโครง าร
สร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ่ผ้สงอายุ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 36 ลาดับที่ 3)
( องสวัสดิ ารสังคม)

จานวน

6,000 บาท
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งินสารองจ่าย
- พื่อจ่ายใน รณีฉุ ฉินที่มี ตุสาธารณภัย ิดขึ้น
รือ รณี ารป้อง ัน ละยับยั้ง ่อน ิดสาธารณภัย
รือคาดว่าจะ ิดสาธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน
พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน
ป็นส่วนรวมได้ ช่น ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ า
อุท ภัย น้าปาไ ล ลา ผ่นดินถล่ม ภัย ล้ง ภัย นาว
วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา ละ มอ ควัน ารป้อง ัน ละ
้ไขปัญ าสถาน ารณ์ฝุนละอองขนาด ล็ PM2.5
ารป้อง ัน ละระงับโรคติดต่อ ช่น ารป้อง ัน ละ
ระงับโรคติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ละ
ารป้อง ันควบคุมโรคไข้ ลือดออ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ละ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
(สานั ปลัด ทศบาล)

จานวน

100,000 บาท
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รายจ่ายตามข้อผ พัน
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารจราจร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

35,750 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ้ไขปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ช่น ารทาสี ตี ส้น
สัญญาณไฟจราจร สาม ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร
ระจ โค้งจราจร ระบองไฟจราจร รวยจราจร
ผง ั้นจราจร ผงพลาสติ ใส่น้า สาล้มลุ จราจร
สื้อจราจร ยางชะลอความ ร็วรถ ฯลฯ ตาม นังสือ
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ละ บิ จ่าย งินค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าบารุงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย (ส.ท.ท.)
- พื่อจ่าย ป็น งินค่าบารุงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ย ว้น งิน ้
งินจ่ายขาด งินสะสม ละ งินอุด นุนทุ ประ ภท)
คานวณได้ดังนี้ รายรับจริงของปี พ.ศ. 2564 ย ว้นราย าร
ดัง ล่าวข้างต้น ป็น งิน 21,402,212.31 บาท
(21,402,212.31 X 0.00167 = 35,741.69 บาท)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

635,985 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร
ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณ ารรายรับ
ทุ ประ ภทตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ย ว้น พันธบัตร
งิน ้ งินที่มีผ้อุทิศใ ้ ละ งินอุด นุน) คานวณได้ ดังนี้
ประมาณ ารรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566
ั ราย ารย ว้น รวมทั้งสิ้น 21,199,500 บาท
(21,199,500 x 3% = 635,985)
(สานั ปลัด ทศบาล)

งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน
- พื่อจ่าย งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน ตาบลพระซอง
ใน ารส่ง สริมใ ้ประชาชนมีส่วนร่วมใน าร
จัดบริ ารสาธารณะ ทั้งด้าน ารสังคมสง คราะ ์
ละ ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ สตรี คนชรา ละ
ผ้ด้อยโอ าส ฯลฯ ตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิง าคม 2553 รื่อง นวทางสนับสนุน
ารดา นินงาน องทุนสวัสดิ ารชุมชนขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 น้า 37 ลาดับที่ 6 )
( องสวัสดิ ารสังคม)
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งินสมทบ ลั ประ ันสุขภาพ ่งชาติ

จานวน

142,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตาม
1) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ันสุขภาพ ่งชาติ รื่อง
ลั ณฑ์ พื่อสนับสนุนใ ้องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารตั้งงบประมาณ
ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พื่อสมทบ องทุน
พ.ศ. 2561 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
งินช่วยพิ ศษ
งินช่วยค่าทาศพข้าราช าร/พนั งาน
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าทาศพข้าราช าร/
พนั งาน ทศบาล ที่ สียชีวิตระ ว่างปฏิบัติราช าร
(สานั ปลัด ทศบาล)
งินช่วยค่าทาศพพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าทาศพพนั งานจ้าง
ที่ สียชีวิตระ ว่างปฏิบัติราช าร
(สานั ปลัด ทศบาล)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,737,270 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,115,680 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

จานวน

120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนของนาย ทศมนตรีตาบลพระซอง
จานวน 27,600 บาท/ ดือน จานวน12 ดือน ละ งิน ดือน
รองนาย ทศมนตรีตาบลพระซอง จานวน 2คน ๆ ละ
15,180บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน
ละประโยชน์ตอบ ทนอย่างอื่นของนาย ทศมนตรี
รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล
รองประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล
ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี
ละ ารจ่าย บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล
พ.ศ. 2554 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
(สานั ปลัด ทศบาล)

ค่าตอบ ทนประจาตา น่งนาย /รองนาย
- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนาย ทศมนตรี
ตาบลพระซอง ดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 ดือน
ละรองนาย ทศมนตรีตาบลพระซอง 2 คนๆละ 3,000 บาท
ต่อ ดือน จานวน 12 ดือน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทน
อย่างอื่นของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล
สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม
รรม ารสภา ทศบาล พ.ศ.2554 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
(สานั ปลัด ทศบาล)
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ค่าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

120,000 บาท

จานวน

198,720 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรี
ตาบลพระซอง ดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 ดือน
ละรองนาย ทศมนตรีตาบลพระซอง จานวน 2 คน ๆ ละ
3,000 บาทต่อ ดือน จานวน 12 ดือน ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประโยชน์
ตอบ ทนอย่างอื่นของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล
สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
นาย ทศมนตรี ละ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล
พ.ศ. 2554 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ ารส่วนตาบล
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนของ ลขานุ ารนาย ทศมนตรี
ตาบลพระซอง จานวน 9,660บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ละที่ปรึ ษานาย ทศมนตรีตาบลพระซอง จานวน
6,900 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประโยชน์
ตอบ ทนอย่างอื่นของนาย ทศมนตรีรองนาย ทศมนตรี
ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิ
สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ละ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล
พ.ศ. 2554 ละ ้ไข พิ่มถึงปัจจุบัน
(สานั ปลัด ทศบาล)
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ค่าตอบ ทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภา
จานวน
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนราย ดือนของประธานสภา ทศบาล
ตาบลพระซอง จานวน 1 คน ดือนละ 15,180 บาท
รองประธานสภา ทศบาลตาบลพระซอง จานวน 1 คน
ดือนละ 12,420 บาท ละสมาชิ สภา ทศบาลตาบล
พระซอง จานวน 10 คน ๆ ละ 9,660 บาท/ ดือน
จานวน 12 ดือน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทน
อย่างอื่นของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล
สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม
รรม ารสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
(สานั ปลัด ทศบาล)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น

รวม

4,491,040 บาท

จานวน

3,148,520 บาท

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ของพนั งาน ทศบาล สานั ปลัด ทศบาล จานวน 8 อัตรา
ดังนี้ ปลัด ทศบาล รองปลัด ทศบาล ัว น้าสานั ปลัด
ทศบาล ัว น้าฝายอานวย าร นิติ ร นั จัด ารงานทั่วไป
นั ทรัพยา รบุคคล ละ จ้าพนั งานธุร าร
(สานั ปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
ผ้มีสิทธิรับตามระ บียบ า นด สัง ัดสานั ปลัด ทศบาล ละ
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนราย ดือนของปลัด ทศบาล
ตาบลพระซอง ดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งินประจาตา น่ง

จานวน

170,000 บาท

จานวน

1,016,520 บาท

จานวน

72,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ้ ่ ปลัด ทศบาล
ดือนละ 7,000 บาท รองปลัด ทศบาล ดือนละ 3,500 บาท
ัว น้าสานั ปลัด ทศบาล ดือนละ 3,500 บาท
ัว น้าฝายอานวย าร ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 ดือน
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัดนครพนม รื่อง ลั ณฑ์ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ
อัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจ่าย งิน ดือน ละประโยชน์
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
จานวน 2 อัตรา ได้ ่ พนั งานขับรถยนต์ ละ
ผ้ช่วย จ้า น้าที่ธุร าร ละพนั งานจ้างทั่วไป
จานวน 6 อัตรา ได้ ่ นั ารภารโรง 1 อัตรา
พนั งานขับรถยนต์ 3 อัตรา ละ คนงานทั่วไป 2 อัตรา
จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่า งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งานจ้างทั่วไป สัง ัด สานั ปลัด ทศบาล
จานวน 6 อัตรา จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครองส่วน
ท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน จ้า น้าที่ผ้ปฏิบัติงาน ลือ ตั้ง
ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ช่น คณะ รรม าร ลือ ตั้ง
ประจาองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นประธาน รรม าร ละ
รรม ารประจา น่วย ลือ ตั้งอนุ รรม าร รือบุคคลที่ได้รับ
าร ต่งตั้งใ ้ช่วย ลือใน ารปฏิบัติ น้าที่ของผ้อานวย าร
าร ลือ ตั้งประจาองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ป็นต้น
ตาม ลั ณฑ์ที่ า นด ฯลฯ
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนคณะ รรม าร ที่ได้รับ าร ต่งตั้ง
ใ ้ปฏิบัติ น้าที่ตามคาสั่ง ระ บียบฯ ช่น คณะ รรม าร
ควบคุม ารสอบ, คณะ รรม ารออ ข้อสอบ, คณะ รรม าร
ดา นิน ารสอบ ละอื่นๆ ฯลฯ
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนผ้มาช่วยปฏิบัติราช ารชั่วคราว
รือมาดารงตา น่งชั่วคราว
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนคณะ รรม ารสอบข้อ ท็จจริง
ความรับผิดทางละ มิดขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ตาม ลั ณฑ์ที่ า นด
- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี)ใ ้พนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง
ผ้มีสิทธิรับตามระ บียบ า นด ตามระ บียบ ระทรวงม าด
ไทยว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)

รวม

1,588,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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ค่า บี้ยประชุม

จานวน

20,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมใ ้ ่คณะ รรม ารสภา ทศบาล
ตาบลพระซองที่ได้รับ ต่งตั้งจา สภา ทศบาลตาบลพระซอง
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน
ละประโยชน์ตอบ ทนอย่างอื่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล
สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ละ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล
พ.ศ. 2554 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมสา รับบุคคลที่ได้รับ าร ต่งตั้ง ป็น
คณะ รรม ารของ ทศบาลตาบลพระซอง ตามที่ ฏ มาย
ระ บียบ า นด
ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ใ ้ ่ พนั งาน ทศบาล
สานั ปลัด ทศบาล ผ้มีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้านตามระ บียบ
า นด ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราช ารส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
(สานั ปลัด ทศบาล)
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล สานั ปลัด ทศบาล ที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ
ารศึ ษาบุตร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สานั ปลัด ทศบาล)

น้า : 16/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

ค่าใช้สอย

รวม

562,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินความพึงพอใจ รือพัฒนา จานวน
ระบบต่างๆ

15,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ประ มินผล
รือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ พื่อ ารจัด า รือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน ละสิ่ง ่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ
ารจ้างองค์ ร รือสถาบันที่ ป็น ลาง พื่อ ป็นผ้ดา นิน าร
สารวจความพึงพอใจของผ้รับบริ าร ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าจ้าง มาบริ าร

จานวน

137,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ค่า ช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้าง มา รงงานต่าง ๆ ค่าจ้าง มา
ทาความสะอาดสถานที่, ค่าจ้าง มารับส่งผ้ปวยฉุ ฉิน ,
ค่าจ้างปรับปรุงโด มน Website, ค่าใช้จ่ายใน าร
ดา นินคดีตามคาพิพา ษา ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าใช้จ่ายใน ารรับบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับบริ าร ช่น
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อ สาร ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าใช้จ่ายใน ารสารวจ ละรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารสารวจ ละรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ใน ขต ทศบาลตาบลพระซอง
ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)

น้า : 17/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

ค่า บี้ยประ ันภัย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประ ันภัยรถยนต์ส่วน ลาง
ของ ทศบาลตาบลพระซอง ช่น รถยนต์ส่วน ลาง
รถจั รยานยนต์ รถบรรทุ น้า รถบรรทุ ขยะ ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์/จัดพิมพ์ /ค่าถ่าย อ สาร
- พื่อจ่าย ป็นค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์ ข้าป นังสือ
ค่าถ่าย อ สาร ช่น ค่ารับ นังสือพิมพ์ วารสาร
ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ รือสิ่งพิมพ์ที่ ี่ยวข้อง
ใน ารปฏิบัติราช าร ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)

น้า : 18/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือ
คณะบุคคลที่นิ ทศงานตรวจงาน รือ ยี่ยมชม
รือทัศนศึ ษาดงาน ละ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ละ ารประชุม
ราช ารของ ทศบาลตาบลพระซอง ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
ละ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
- พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองใน ารประชุมสภาท้องถิ่น
รือคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่ได้รับ ต่งตั้ง
ตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นังสือสั่ง ารของ
ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ ว่างองค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น ับองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น รือ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ับรัฐวิสา ิจ รือ อ ชน ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ละ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ารจัด ิจ รรม
วันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ งานรัฐพิธีงาน ฉลิมพระชนม
พรรษา ช่น วันปิยม าราช วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ละ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ปิดอาคารสานั งาน ละ
อาคารอื่นๆของ ทศบาลตาบลพระซอง ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ละ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
(สานั ปลัด ทศบาล)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 19/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าชดใช้สินไ มทด ทนความ สีย าย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าชดใช้ค่าสินไ มทด ทน , าร ยียวยา
ความ สีย ายอย่างใด ๆ ในทาง ฎ มายที่ ทศบาลต้องจ่าย
ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร สา รับ ป็น
ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด าร ลือ ตั้งทั่วไป
รือ ลือ ตั้งซ่อมนาย ทศมนตรี ละสมาชิ สภา
ทศบาลตาบลพระซอง ช่นค่าใช้จ่ายใน ารจัดตั้งศนย์
ประสานงาน ค่าจัดทาป้ายประ าศผลคะ นน ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดประชุมอบรมบุคลา ร จ้า น้าที่ผ้ปฏิบัติงาน
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอา าร ค่าจ้าง มาพา นะขนส่ง
วัสดุอุป รณ์ าร ลือ ตั้ง ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 65 ลาดับที่ 4)
(สานั ปลัด ทศบาล)

น้า : 20/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

โครง ารจัดงานวัน ทศบาล

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

โครง ารอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลา ร ทศบาลตาบลพระซอง จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน ทศบาล ช่น
ค่าวัสดุ อุป รณ์ ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ของรางวัล ดอ ไม้ ธป ทียน ค่าสังฆทาน
ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 66 ลาดับที่ 9)
(สานั ปลัด ทศบาล)
โครง าร ทศบาล คลื่อนที่
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ทศบาล คลื่อนที่
พบประชาชนใน ขต ทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ช่น
ค่าวัสดุอุป รณ์ ใน ารดา นินงานตามโครง าร,
ค่าป้ายโครง าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 65 ลาดับที่ 5)
(สานั ปลัด ทศบาล)

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดฝึ อบรมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลา ร ทศบาลตาบลพระซอง ได้ ่
คณะผ้บริ าร สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล
พนั งานคร ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ทศบาล
ตาบลพระซอง ละผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ของ ทศบาล
ตาบลพระซอง ช่น ค่าป้ายโครง าร ค่าวิทยา ร ค่าอา าร
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า ช่าที่พั ค่าจ้าง มา พา นะ
ค่าวัสดุอุป รณ์ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นใช้ในโครง าร ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 33 ลาดับที่ 11)
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ช่น รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องถ่าย อ สาร ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอา าศ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)

จานวน

60,000 บาท

น้า : 21/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

รวม

366,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานั งาน สิ่งของ ครื่องใช้ต่าง ๆ
ในสานั ปลัด ทศบาลตาบลพระซอง ช่น ระดาษ ฟ้ม
ปา า บบพิมพ์ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ ช่น ฟิวส์
ทปพันสายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า ถ่าน ปลั๊ ไฟ
ม้อ ปลงไฟฟ้า สายอา าศ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของ
ครื่องใช้ต่าง ๆ ในสานั ปลัด ทศบาลตาบลพระซอง
ช่น ปรง ไม้ วาด สบ่ ผงซั ฟอ ผ้าปโต๊ะ ช้อน
้วน้า จานรอง ้ว น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุ ่อสร้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ่อสร้าง ช่น ไม้ สี ปรงทาสี
ปน อิฐ ินปน ทราย ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ค้อน คีม
ชะ ลง จอบ สียม สิ่ว ขวาน ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ช่น ยางนอ
ยางใน ัว ทียน บต ตอรี่ ละอะไ ล่ต่าง ๆ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
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วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

180,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น
น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง จารบี ๊าซ
สา รับ รถยนต์ส่วน ลาง รถจั รยานยนต์ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น
ผ้า ขียนป้าย ไม้อัด สีพ่ ัน ฟิล์ม รปสี รือขาวดา
ที่ได้จา ารล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผง มึ พิมพ์
ตลับ มึ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ ผ่นดิส ์ โปร รม ละอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุอื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุอื่น อุป รณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ ข้าลั ษณะ
ละประ ภทตามระ บียบวิธี ารงบประมาณ ช่น
มิ ตอร์น้า-ไฟฟ้า , ตะ รง ันสวะ , ัว ชื่อม ๊ส ,
ัววาล์ว ปิด- ปิด ๊ส , ลวด ๊อ น้า ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสานั งาน ทศบาลตาบลพระซอง
ค่าไฟฟ้า อ ระจายข่าว ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล สานั งาน
ทศบาลตาบลพระซอง ฯลฯ (สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าบริ ารโทรศัพท์
- พื่อจ่าย ป็นค่าบริ ารโทรศัพท์สานั งาน โทรศัพท์ คลื่อนที่
ที่สานั งาน ทศบาลตาบลพระซองใช้บริ าร ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าบริ ารไปรษณีย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์
ค่าจด มายลงทะ บียน ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)

ค่าบริ ารสื่อสาร ละโทรคมนาคม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบริ ารสื่อสาร ละโทรคมนาคม ช่น
ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต์ ละค่าธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซด์ ละค่าธรรม นียม
ที่ ี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING) ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

5,590 บาท

รวม

5,590 บาท

จานวน

5,590 บาท

ครุภัณฑ์สานั งาน
จัดซื้อต้ ล็ ็บ อ สาร 20 ช่อง
- พื่อจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ สาร ชนิด 20 ช่อง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีช่อง ็บ ฟ้ม อ สาร จานวน 20 ช่อง สา รับ
็บ ฟ้ม อ สารสัน ว้าง 3 นิ้ว
-ทาจา ล็ คุณภาพดี ข็ง รง ทนทาน
-พ่น ันสนิม
-มีล้อไม่น้อย ว่า 4 ล้อ พื่อ าร คลื่อนย้ายที่สะดว
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไม่มี า นดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

28,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

28,000 บาท

อุด นุนโครง ารขอรับ งินอุด นุน พื่อจัด าบุคลา ร ละวัสดุ
จานวน
ครุภัณฑ์ประจาศนย์ปฏิบัติช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นระดับอา ภอ

28,000 บาท

งินอุด นุนองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดา นินโครง ารขอรับ งินอุด นุน พื่อจัด าบุคลา ร
ละวัสดุครุภัณฑ์ประจาศนย์ปฏิบัติ ารช่วย ลือประชาชน
ตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นระดับอา ภอ
ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
( ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 ้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565
น้า 4 ลาดับที 1)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น

รวม

1,998,700 บาท

รวม

1,681,200 บาท

รวม

1,681,200 บาท

จานวน

1,444,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

177,200 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาลพร้อมทั้ง
งินปรับปรุง งิน ดือน ตา น่ง ผ้อานวย าร องยุทธศาสตร์
ละงบประมาณ ัว น้าฝาย ผนงาน ละงบประมาณ,
นั วิ คราะ ์นโยบาย ละ ผน ละ จ้าพนั งานธุร าร
จานวน 12 ดือน
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
งินประจาตา น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ้ ่
ผ้อานวย าร องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ ดือนละ
3,500 บาท ละ ัว น้าฝาย ผนงาน ละงบประมาณ
ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 ดือน
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัดนครพนม รื่อง ลั ณฑ์ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ
อัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจ่าย งิน ดือน ละประโยชน์
ตอบ ทนอื่น(ฉบับที่ 7)ลงวันที่10 พฤษภาคม 2559
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน ได้ ่
ผ้ช่วย จ้าพนั งานประชาสัมพันธ์
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

297,500 บาท

รวม

116,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

143,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ใ ้ ่ พนั งาน ทศบาล สัง ัด
องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ ผ้มีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้าน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราช ารส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ )
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ทศบาล
สัง ัด องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ ที่มีสิทธิ บิ งิน
ช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ช่น ค่าถ่าย อ สาร
ค่าจ้าง มาบริ าร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ
ค่าโฆษณา ผย พร่ ค่าบริ ารรับใช้ ค่าจ้าง มา บ าม
สัมภาระ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง มา รงงานต่าง ๆ ละ
ค่าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

78,500 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
ค่า ลี้ยงรับรองคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร ฯลฯ
ได้รับ ต่งตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นังสือสั่ง ารของ
ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ ว่างองค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น ับองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น รือ ารประชุม
ระ ว่างองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ับส่วนราช าร
น่วยงานอื่นของรัฐ รือ อ ชน ารประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร สา รับ ป็น
ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
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ค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดทา ผนพัฒนา ทศบาล

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

38,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารจัดทา
ผนพัฒนาท้องถิ่น ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง
ละ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าป้าย
ค่าถ่าย อ สาร ค่า ข้า ล่ม ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 น้า 65 ลาดับที่ 7)
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)

ค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซมทรัพย์สิน
ใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์
ครื่องปริ้น ตอร์ ฯลฯ
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานั งาน สิ่งของ ครื่องใช้ต่าง ๆ
ช่น ระดาษ ฟ้ม ปา า บบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น
สี พ่ ัน ฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ มมโมรี่ าร์ด
ขาตั้ง ล้อง รปสี รือขาวดาจา ารล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

5,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผ่นดิส ์
ซีดีรอม ป้นพิมพ์ มาส์ โปร รม ละอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
ับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณา ละ ผย พร่
จัดซื้อ ล้องถ่ายรป
- พื่อจัดซื้อ ล้องถ่ายรป จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
- ล้อง Mirrorless
- ซ็น ซอร์ APS-C CMOS ความละ อียด 24.1 ล้านพิ ซล
- น่วยประมวลผลภาพไม่น้อย ว่า DIGIC 8
-บันทึ วิดีโอความละ อียดไม่น้อย ว่า4Kรองรับ ารถ่าย นวตั้ง
-ออโต้โฟ ัส 143 จุด
-ระบบ Eye Detection AF
- น้าจอทัชส รีนพลิ ได้ 180 องศา
-ฟี จอร์ Auto File Transfer
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไม่มี า นดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
( องยุทธศาสตร์ ละงบประมาณ)
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น

รวม

2,606,800 บาท

รวม

2,184,000 บาท

รวม

2,184,000 บาท

จานวน

1,361,600 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

69,000 บาท

จานวน

702,400 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 6 อัตรา
ดังนี้ ผ้อานวย าร องคลัง ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง
ัว น้าฝายพัฒนารายได้ จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี
จ้าพนั งานพัสดุ ละ จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
จานวน 12 ดือน
( องคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งาน ทศบาล สัง ัด องคลัง ผ้มีสิทธิรับ
ตามระ บียบ า นด จานวน 12 ดือน
( องคลัง)
งินประจาตา น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ้ ่
ผ้อานวย าร องคลัง ดือนละ 3,500 บาท
ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง ละ ัว น้าฝายพัฒนารายได้
ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 ดือน
( องคลัง)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
จานวน 3 อัตรา ได้ ่ ผ้ช่วย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
ผ้ช่วย จ้าพนั งานธุร าร ผ้ช่วย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี
ละพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ได้ ่ คนงานทั่วไป
คนงาน จานวน 12 ดือน ( องคลัง)
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

27,000 บาท

รวม

400,800 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป
ได้ ่ ตา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
ผ้ช่วย จ้าพนั งานธุร าร คนงานทั่วไป ละ
คนงาน จานวน 12 ดือน ( องคลัง)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครองส่วน
ท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม าร
ผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภาครัฐ
ตาม นังสือ ระทรวง ารคลังด่วนที่สุด ที่ ค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 ันยายน 2561
ตาม นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561
( องคลัง)
ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล สัง ัด
องคลัง ผ้มีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้านตามระ บียบ า นด
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราช ารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
( องคลัง)
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา

จานวน

10,000 บาท

รวม

154,800 บาท

จานวน

84,800 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล ที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรขององค์ รป ครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
( องคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ช่น ค่าถ่าย อ สาร
ค่าจ้าง มาบริ าร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ
ค่าโฆษณา ผย พร่ ค่าบริ ารรับใช้ ค่าจ้าง มา บ าม
สัมภาระ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง มา รงงานต่าง ๆ ละ
ค่าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
( องคลัง)
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร สา รับ ป็น
ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( องคลัง)
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โครง ารจัดทา รือปรับปรุงข้อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน จานวน
ละ ารจัดทาฐานข้อมลใน ารจัด ็บรายได้ของ ทศบาลตาบลพระ
ซอง

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดทา รือปรับปรุงข้อมล
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน ละ ารจัดทาฐานข้อมล
ใน ารจัด ็บรายได้ของ ทศบาลตาบลพระซองประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2566 ช่น ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าถ่าย อ สาร ฯลฯ
ตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย์สินขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ์ 2551 รื่อง ารจัดทา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สินขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.3/ว 67ลงวันที่
9 ม ราคม 2555 รื่อง ซั ซ้อม ารส่ง สริมสนับสนุน
ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สินขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น
4) พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปล สร้าง พ.ศ. 2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้า 64 ลาดับที่ 1)
( องคลัง)

โครง ารประชาสัมพันธ์ พื่อ พิ่มประสิทธิภาพใน ารจัด ็บภาษี
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารประชาสัมพันธ์
พื่อ พิ่มประสิทธิภาพใน ารจัด ็บภาษี ช่น ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าถ่าย อ สาร ค่าอา าร
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 64 ลาดับที่ 2)
( องคลัง)

จานวน

5,000 บาท
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โครง ารฝึ อบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับภาษี ละค่าธรรม นียม

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

73,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ
ภาษี ละค่าธรรม นียม ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
ละ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุป รณ์ ละค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่ ี่ยวข้องในโครง าร ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 64 ลาดับที่ 3)
( องคลัง)
ค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซมทรัพย์สิน
ใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์
ครื่องปริ้น ตอร์ ฯลฯ
( องคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานั งาน สิ่งของ ครื่องใช้ต่าง ๆ
ช่น ระดาษ ฟ้ม ปา า บบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ
( องคลัง)
วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น
น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง น้ามัน ียร์ ฯลฯ
สา รับรถยนต์ รถจั รยานยนต์ ฯลฯ
( องคลัง)
วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น
สี พ่ ัน ฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ มมโมรี่ าร์ด
ขาตั้ง ล้อง รปสี รือขาวดาจา ารล้าง อัดขยาย ฯลฯ
( องคลัง)
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วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผ่นดิส ์
ซีดีรอม ป้นพิมพ์ มาส์ โปร รม ละอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
ับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
( องคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ ารไปรษณีย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์
ค่าจด มายลงทะ บียน ฯลฯ
( องคลัง)

จานวน

15,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ สา รับงานประมวลผล
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ สา รับงานประมวลผล
จานวน 1 ครื่อง ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์ของ ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละสังคม โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4 น ลั
(4 core) ละ 8 น สมือน (8 Thread) ละมี ทคโนโลยี
พิ่มสัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ใน ารประมวลผลสง (Turbo Boost รือ Max Boost) โดยมี
ความ ร็วสัญญาณนาฬิ าสงสุด ไม่น้อย ว่า 4 GHz
จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจา บบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาด
ไม่น้อย ว่า 8 MB
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4
รือดี ว่า ขนาดไม่น้อย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อย ว่า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อย ว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อย ว่า1,366 x 768 Pixel
ละมีขนาดไม่น้อย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า
ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ บบ HDMI รือVGAจานวนไม่น้อย ว่า1ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) บบ
10/100/1000 Base-T รือดี ว่า บบติดตั้งภายใน(Internal)
รือภายนอ (External) จานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
ละ Bluetooth ( องคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

325,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

225,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน ทศบาลตาบลพระซอง ตา น่ง นั วิชา าร
ตรวจสอบภายใน จานวนทั้งสิ้น 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซมทรัพย์สิน
ใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น รถบรรทุ น้า
รถ ้ชีพ- ้ภัย ครุภัณฑ์ วัสดุอุป รณ์ต่างๆ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ช่น ยางนอ
ยางใน ัว ทียน บต ตอรี่ ละอะไ ล่ต่าง ๆ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
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วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล
น้ามัน บนซิน น้ามัน ล่อลื่น น้ามัน ียร์ น้ามัน ครื่อง
สา รับรถยนต์บรรทุ น้า รถส่งผ้ปวย รถพยาบาลฉุ ฉิน
รถยนต์บรรทุ น้าดับ พลิง บบอ น ประสงค์ ละ
รถยนต์ส่วน ลาง ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ละ าร พทย์
ช่น น้ายา คมี าจัดยุงลาย ยารั ษาโรค ถุงมือ
ข็มฉีดยา สาลี ผ้า ๊อส คมีภัณฑ์ ละน้ายา คมีอื่นๆ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุ ครื่อง ต่ง าย
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่อง ต่ง าย ช่น
สื้อ ขนยาว, สื้อ ขนสั้น, าง งขายาว,ชุด มี,
ถุงมือยาง/ นัง, สื้อสะท้อน สง , สื้อชชีพ,
ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ, สื้อ ันฝน ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
วัสดุจราจร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ช่น สัญญาณไฟ ระพริบ,
สัญญาณไฟฉุ ฉิน, รวยจราจร,ป้าย ตือน, ระจ โค้งมน,
ระบองไฟ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

818,900 บาท

รวม

345,900 บาท

รวม

345,900 บาท

จานวน

332,700 บาท

จานวน

13,200 บาท

ค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารุงรั ษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามป ติ รือค่าซ่อม ลาง ช่น ทาสีใ ม่ทั้งคัน
ปลี่ยนระบบไฮดรอลิ ปลี่ยน ครื่องยนต์ใ ม่ ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา ใ ้ ่
จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย
จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มพิ ศษสา รับ ารส้รบใ ้ บั
พนั งาน ทศบาล ตา น่ง จ้าพนั งานป้อง นั ละ
บรร ทาสาธารณภัย ดือนละ 1,100 บาท
จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

473,000 บาท

รวม

423,000 บาท

จานวน

365,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าปวย ารชด ชย ารงานที่ สียไป ใ ้ ่
อปพร. ค่าตอบ ทน รณี ทศบาลมีคาสั่งใช้ อปพร.
ปฏิบัติงานในศนย์ อปพร. รือนอ ที่ตั้งศนย์ อปพร.
ที่ปฏิบัติงานตาม ณฑ์ที่ า นด ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใ ้ ่
อาสาสมัครป้อง ันภัยฝายพล รือนขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560
นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/
ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(สานั ปลัด ทศบาล)

ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
สัง ัด สานั ปลัด ทศบาล ผ้มีสิทธิ บิ งินค่า ช่าบ้าน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราช ารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน (สานั ปลัด ทศบาล)
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล ที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
(สานั ปลัด ทศบาล)
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ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารขับขี่ปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร ช่น ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายโครง าร
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 น้า 45 ลาดับที่ 14)
(สานั ปลัด ทศบาล)
โครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา สพติด
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ า
ยา สพติด ช่น ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายโครง าร ฯ
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 น้า 42 ลาดับที่ 1)
(สานั ปลัด ทศบาล)

โครง ารฝึ ซ้อม ผน ารป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารโครง ารฝึ ซ้อม ผน
ารป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย ใน ขตพื้นที่
ทศบาลตาบลพระซอง ช่น ค่าอา าร ค่าวัสดุอุป รณ์
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าตอบ ทนวิทยา ร
ค่า ครื่อง ต่ง าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จา ป็นในโครง าร ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 น้า 43 ลาดับที่ 5)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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โครง ารฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

499,400 บาท

รวม

419,400 บาท

รวม

419,400 บาท

จานวน

419,400 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารฝึ ซ้อม ผน
ป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน ช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายโครง ารฯ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
ละ ครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม นังสือ รมส่ง สริม
ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634
ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 น้า 43 ลาดับที่ 4)
(สานั ปลัด ทศบาล)
โครง ารรณรงค์ ละป้อง ันลดอุบัติ ตุทางถนนในช่วง ทศ าล
ประจาปี
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารป้อง ัน ละ
ลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศ าลปีใ ม่ สง รานต์ ช่น
ค่าจัดซื้อวัสดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายโครง าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้า 43 ลาดับที่ 7)
(สานั ปลัด ทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลพร้อมทั้ง
งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 1 อัตรา ใ ้ ่
นั วิชา ารศึ ษา จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

80,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
สัง ัด สานั ปลัด ทศบาล ผ้มีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้าน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราช ารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
(สานั ปลัด ทศบาล)
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ของพนั งาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ
ารศึ ษาบุตร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สานั ปลัด ทศบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานั งาน จัดซื้อสิ่งของ
ครื่องใช้ต่าง ๆ ช่น ระดาษ ฟ้ม ปา า
บบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น

รวม

8,065,185 บาท

รวม

3,051,200 บาท

รวม

3,051,200 บาท

จานวน

1,905,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

1,086,200 บาท

จานวน

18,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ใ ้ ่ พนั งานคร ทศบาล จานวน 7 อัตรา
จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)

งินวิทยฐานะ
- พื่อจ่าย ป็น งินวิทยฐานะใ ้ ่ครชานาญ าร
ผ้มีสิทธิได้รับ งินวิทยฐานะตามระ บียบ า นด
จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)

ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
พนั งานจ้างทั่วไป ใ ้ ่ ผ้ด ล ด็ จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป
ได้ ่ ผ้ด ล ด็ จานวน 12 ดือน
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

2,588,785 บาท

รวม

22,700 บาท

จานวน

22,700 บาท

รวม

1,157,675 บาท

จานวน

100,000 บาท

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
คร ทศบาลที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
(สานั ปลัด ทศบาล)

ค่าใช้สอย
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารจัดงานวัน ด็ ตาบลพระซอง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานวัน ด็
ช่น ค่าป้ายโครง ารฯ ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าอา าร
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล
งินรางวัล ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นในโครง าร ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา
ละ าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) น้า 27 ลาดับที่ 4)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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โครง ารสนับสนุนค่าใช้จ่าย ารบริ ารสถานศึ ษา ( งินอุด นุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาสา รับศนย์พัฒนา ด็
ล็ (ศพด.)
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ใน ารจัด ารศึ ษาสา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด.)
ทศบาลตาบลพระซอง 6 ่ง ตั้งงบประมาณรองรับ
จานวน 94 คน ดังนี้
- ค่า นังสือ รียน 200บาท/คน/ปี
จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
- ค่าอุป รณ์ าร รียน 200 บาท/คน/ปี
จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
- ค่า ครื่อง บบนั รียน 300บาท/คน/ปี
จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
- ค่า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน 430บาท/คน/ปี
จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)
ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป
ด้าน ารศึ ษาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 29 ลาดับที่ 11)
(สานั ปลัด ทศบาล)

จานวน

106,220 บาท
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โครง ารสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารสถานศึ ษา (ค่าจัด าร
รียน ารสอน)

จานวน

236,300 บาท

จานวน

715,155 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน าร
บริ ารสถานศึ ษาสา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด.)
ทศบาลตาบลพระซอง 6 ่ง ตั้งงบประมาณรองรับ
จานวน 139 คน สา รับจ่าย ป็นค่าจัด าร รียน ารสอน
จานวน 1,700 บาท/คน/ปี จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัย(2-5ปี)
ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป
ด้าน ารศึ ษาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) น้า 28 ลาดับที่ 9)
(สานั ปลัด ทศบาล)
โครง ารสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารสถานศึ ษา (ค่าอา าร
ลางวัน)
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับสนับสนุน ารบริ าร
สถานศึ ษา(อา าร ลางวัน)สา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็
(ศพด.) ทศบาลตาบลพระซอง 6 ่ง ใน ารจ้าง มา
ประ อบอา าร ลางวัน จานวน 139 คน ๆ ละ 21 บาท
จานวน 245 วัน ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2565 รื่อง
ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 28 ลาดับที่ 8)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร สริม(นม) จัดซื้อสา รับ
โรง รียนสัง ัดคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ใน ขต ทศบาลตาบลพระซอง จานวน 6 โรง รียน
สา รับ ด็ ล็ - ป.6 ตั้งงบประมาณรองรับ 586 คน
คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร สริม(นม) จัดซื้อสา รับ
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) ทศบาลตาบลพระซอง
จานวน 6 ่ง สา รับ ด็ ปฐมวัยในศนย์พัฒนา ด็ ล็
ตั้งงบประมาณรองรับ 149 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
ารตั้งงบประมาณ ป็นไปตาม นังสือ รมส่ง สริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
อปท. ป็น น่วยจัดซื้อใ ้ ่สถานศึ ษา ละอัตรา ารจัดสรร
7.37 บาท ไม่ใช่ราคา ลางใน ารจัดซื้อจัดจ้างอา าร สริม(นม)
ป็น พียงราคาจัดสรรตาม ลั ณฑ์ที่ได้ทาความต ลง ับ
สานั งบประมาณ
ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป
ด้าน ารศึ ษาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 28 ลาดับที่ 10)
(สานั ปลัด ทศบาล)

รวม

1,408,410 บาท

จานวน

1,408,410 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,425,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,425,200 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

2,335,200 บาท

งินอุด นุนส่วนราช าร
อุด นุนโครง าร ข่งขันความ ป็น ลิศทางวิชา าร
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโครง าร ข่งขันความ ป็น ลิศ
ทางวิชา าร ใ ้ ่ โรง รียนในสัง ัดคณะ รรม าร
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน 6 ่ง ๆ ละ
15,000 บาท ตั้งงบประมาณตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 น้า 30 ลาดับ
ที่ 16)
(สานั ปลัด ทศบาล)

อุด นุนอา าร ลางวัน
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนอา าร ลางวันใ ้ ่โรง รียน
ในสัง ัดคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ใน ขต ทศบาลตาบลพระซอง จานวน 6 โรง รียน
ตั้งงบประมาณรองรับ จานวน 556 คน ๆ ละ 21 บาท
จานวน 200 วัน ตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป
ด้าน ารศึ ษาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิง าคม 2563
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้า 30 ลาดับ
ที่ 15)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น

รวม

2,404,180 บาท

รวม

1,557,680 บาท

รวม

1,557,680 บาท

จานวน

775,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

716,680 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
ใ ้ ่พนั งาน ทศบาล จานวน 4 อัตรา ใ ้ ่
ผ้อานวย าร องสาธารณสุขฯ ัว น้าฝายบริ ารงาน
สาธารณสุข ฯ นั วิชา ารสาธารณสุข ละ
จ้าพนั งานธุร าร จานวน 12 ดือน
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

งินประจาตา น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ้ ่
ผ้อานวย าร องสาธารณสุข ฯ ดือนละ 3,500 บาท
ละ ัว น้าฝายบริ ารงานสาธารณสุข ฯ ดือนละ
1,500 บาท จานวน 12 ดือน
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
จานวน 1 อัตรา ได้ ่ ผ้ช่วย จ้า น้าที่ธุร าร
ละ พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 5 อัตรา ได้ ่
คนงานทั่วไป พนั งานขับรถขยะ ละคนงานประจารถขยะ
จานวน 12 ดือน
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

48,000 บาท

รวม

840,800 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งานจ้างทั่วไป ได้ ่ คนงานทั่วไป
พนั งานขับรถขยะ คนงานประจารถขยะ
จานวน 12 ดือน
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
สัง ัด องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม ผ้มีสิทธิ บิ
ค่า ช่าบ้านตามระ บียบ า นด ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราช ารส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล ที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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ค่าใช้สอย

รวม

555,800 บาท

จานวน

495,800 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ๆ
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ช่น
ค่าถ่าย อ สาร ค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ
ค่าจ้าง มา รงงานต่าง ๆ ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป
นังสือ ค่าโฆษณา ผย พร่ ค่าบริ ารรับใช้
ค่าจ้าง มา บ ามสัมภาระ ค่า ช่าทรัพย์สิน ละ
ค่าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร สา รับ ป็น
ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
ค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซมทรัพย์สิน
ใ ้ใช้งานได้ตามป ติ ช่น คอมพิว ตอร์
ปลี่ยนยางรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

รวม

250,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานั งาน สิ่งของ ครื่องใช้ต่าง ๆ
ช่น ระดาษ ฟ้ม ปา า บบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ช่น
ปรง ไม้ วาด ข่ง ถ้วย ชาม ช้อน ถังขยะ
ถังน้า ผงซั ฟอ ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ช่น ยางนอ
ยางใน ัว ทียน บต ตอรี่ ละอะไ ล่ต่าง ๆ ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น
น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง น้ามัน ียร์
สา รับรถบรรทุ ขยะ ครื่องพ่น มอ ควัน
รถจั รยานยนต์ ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์
ช่น น้ายา คมี าจัดยุงลาย ทรายอะ บท ยารั ษาโรค
ถุงมือ ระบอ ฉีดยา ข็มฉีดยา สาลี ผ้า ๊อส
น้า า อนามัย ละน้ายา คมีอื่น ๆ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

5,700 บาท

รวม

5,700 บาท

จานวน

5,700 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ต่าง ๆ
ช่น ผ่นป้ายโฆษณา อ สาร ผ่นพับ โปส ตอร์
ใบปลิว ค่าจ้าง ขียนป้ายคัท อาท์ รปสี รือขาวดา
ที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
วัสดุ ครื่อง ต่ง าย
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่อง ต่ง าย ช่น
สื้อ ขนยาว สื้อ ขนสั้น าง งขายาว
ชุด มี ถุงมือยาง/ นัง ผ้าปิดปา /จม
รอง ท้ายาง ุ้มส้น(รอง ท้าบ๊ต) สื้อ ันฝน ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผ่นดิส ์
ป้นพิมพ์ โปร รม ละอื่น ๆที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
จัดซื้อต้ ล็ ็บ อ สาร บบ 2 บาน
- พื่อจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ สาร บบ 2 บาน จานวน 1 ต้
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
สานั งบประมาณ โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มี ผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา รรม (มอ .)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

น้า : 56/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

555,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

235,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

235,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารรณรงค์ต่อต้านยา สพติด
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารรณรงค์ต่อต้านยา สพติด
ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุป รณ์
ค่าตอบ ทนวิทยา ร ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 39 ลาดับที่ 1)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
โครง ารรณรงค์ป้อง ันบรร ทา ละบาบัดรั ษาโรคติดต่อ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารรณรงค์ป้อง ันบรร ทา
ละบาบัดรั ษาโรคติดต่อ ช่น มือ ท้าปา ในศนย์พัฒนา
ด็ ล็ ทศบาลตาบลพระซอง โรค อดส์ โรคท้องร่วง
โรคไข้ วัดน ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้า 74 ลาดับที่ 1)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
โครง ารร่วม รงร่วมใจต้านภัยไข้ ลือดออ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารร่วม รงร่วมใจ
ต้านภัยไข้ ลือดออ ช่น ค่าจัดซื้อน้ายา คมีภัณฑ์
ค่าน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ค่าอา าร
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 74 ลาดับที่ 2)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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โครง ารลดปริมาณ ละคัด ย ขยะอินทรีย์ รือขยะ ปีย ครัว รือน จานวน
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10,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารลดปริมาณ ละคัด ย
ขยะอินทรีย์ รือขยะ ปีย ครัว รือน ช่น ค่าอา าร
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม วัสดุอุป รณ์ ค่าตอบ ทนวิทยา ร
ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 81 ลาดับที่ 23)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
โครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
จานวน
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

80,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จา โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลั ษณ์อัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม
วัสดุอุป รณ์ ค่าตอบ ทนวิทยา ร ค่าป้ายโครง าร ละ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 40 ลาดับ
ที่ 4)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
โครง ารสารวจข้อมลจานวนสัตว์ ละขึ้นทะ บียนสัตว์ตามโครง าร จานวน
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบ้า
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารสารวจข้อมลจานวนสัตว์ ละ
ขึ้นทะ บียนสัตว์ตามโครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จา โรคพิษสุนัขบ้า ช่น ค่าจ้าง มาสารวจจานวนสุนัข
ละ มว ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 40 ลาดับ
ที่ 5)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

10,000 บาท
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โครง ารอาสาสมัครท้องถิ่นรั ษ์โล ตาบลพระซอง

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

320,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

320,000 บาท

จานวน

320,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารอาสาสมัครท้องถิ่น
รั ษ์โล ตาบลพระซอง ช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุป รณ์
ค่าป้ายโครง าร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 41 ลาดับ
ที่ 8)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารอุด นุนสา รับ ารดา นินงานตาม นวทางโครง ารพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ม่บ้าน จานวน 16 ม่บ้าน
ม่บ้านละ 20,000 บาท พื่อจัดทาโครง ารด้านสาธารณสุข
ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2566 ของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2563
( ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 น้า 82 ลาดับที่ 28)
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น

รวม

1,297,180 บาท

รวม

895,680 บาท

รวม

895,680 บาท

จานวน

613,680 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 2 อัตรา ได้ ่
ผ้อานวย าร องสวัสดิ ารสังคม ละ
จ้าพนั งานธุร าร 12 ดือน
( องสวัสดิ ารสังคม)
งินประจาตา น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ้ ่
ผ้อานวย าร องสวัสดิ ารสังคม ดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 ดือน
( องสวัสดิ ารสังคม)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนั งานจ้างทั่วไป
จานวน 2 อัตรา ได้ ่ คนงานทั่วไป คนงาน
จานวน 12 ดือน
( องสวัสดิ ารสังคม)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่า งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งานจ้างทั่วไป ได้ ่ คนงานทั่วไป คนงาน
จานวน 12 ดือน
( องสวัสดิ ารสังคม)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

401,500 บาท

รวม

118,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

235,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล สัง ัด
องสวัสดิ ารสังคม ผ้มีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้าน ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( องสวัสดิ ารสังคม)
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล ที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
( องสวัสดิ ารสังคม)

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ช่น ค่าถ่าย อ สาร
ค่าจ้าง มาบริ าร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ
ค่าโฆษณา ผย พร่ ค่าบริ ารรับใช้ ค่าจ้าง มา บ าม
สัมภาระ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง มา รงงานต่าง ๆ ละ
ค่าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
( องสวัสดิ ารสังคม)
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร สา รับ ป็น
ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( องสวัสดิ ารสังคม)
ค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซมทรัพย์สิน
ใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์
ครื่องปริ้น ตอร์ ฯลฯ
( องสวัสดิ ารสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานั งาน สิ่งของ ครื่องใช้ต่าง ๆ
ช่น ระดาษ ฟ้ม ปา า บบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ
( องสวัสดิ ารสังคม)
วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น
สี พ่ ัน ฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ มมโมรี่ าร์ด
ขาตั้ง ล้อง รปสี รือขาวดาจา ารล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
( องสวัสดิ ารสังคม)
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

500 บาท

ค่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

500 บาท

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผ่นดิส ์
ซีดีรอม ป้นพิมพ์ มาส์ โปร รม ละอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
ับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
( องสวัสดิ ารสังคม)

- พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์
ค่าจด มายลงทะ บียน ฯลฯ
( องสวัสดิ ารสังคม)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารจัดตั้งศนย์บริ ารคนพิ ารตาบลพระซอง
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารจัดตั้ง
ศนย์บริ ารคนพิ ารตาบลพระซอง ช่น ค่าวัสดุอุป รณ์
ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าวิทยา ร
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จา ป็นใน ารดา นินงาน ฯลฯ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติส่ง สริม ละพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ าร พ.ศ.2550 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้าที่ 38 ลาดับที่ 2)
( องสวัสดิ ารสังคม)
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โครง ารส่ง สริม ิจ รรมผ้สงอายุ ละผ้พิ าร

จานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารส่ง สริม ิจ รรม
ผ้สงอายุ ละผ้พิ าร พื่อส่ง สริม ละสนับสนุน าร
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผ้สงอายุ ผ้พิ าร ช่น ค่าวัสดุ
อุป รณ์ ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ของรางวัล
งินรางวัล ค่าต ต่งสถานที่ ละอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 46 ลาดับ
ที่ 1)
( องสวัสดิ ารสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุ ่อสร้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ่อสร้าง ที่ใช้ในโครง าร ่อสร้าง
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ ทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
ช่น ไม้ต่างๆ ปนซี มนต์ อิฐ ล็ ส้น ตะป ฯลฯ
สา รับ าร ่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อม ซม ที่อย่อาศัยใ ้ ับ
ประชาชนผ้ด้อยโอ าส ผ้ยา ไร้ ผ้ยา จน ใน ขต
ทศบาลตาบลพระซอง ถือปฏิบัติตาม นวทาง นังสือ
ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0891.4/ว 2206
ลงวันที่ 13 ร ฏาคม 2552
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม น้า
ฉบับที่1/2565 น้า 2 ลาดับที่ 1)
( องสวัสดิ ารสังคม)

น้า : 64/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

430,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

430,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

430,000 บาท

จานวน

430,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ
ทศบาลตาบลพระซอง ฯลฯ
( องช่าง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาสวนสาธารณะ
ทศบาลตาบลพระซอง ฯลฯ
( องช่าง)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียม าร าจัดขยะมลฝอย ละ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่ ี่ยวข้อง ใ ้ ่ ทศบาลตาบลนา
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

874,000 บาท

รวม

439,000 บาท

รวม

439,000 บาท

จานวน

430,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ช่น
ค่าถ่าย อ สาร ค่าจ้าง มาบริ าร ค่าบริ ารรับใช้
ค่าจ้าง มา บ ามสัมภาระ ค่า ช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้าง มา รงงานต่าง ๆ ค่าธรรม นียมต่าง ๆ
ค่าจ้าง มาบริ ารใน ารขุดลอ ท่อระบายน้า
ค่าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาลพร้อมทั้ง
งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 2 อัตรา ได้ ่
ัว น้าฝายพัฒนาชุมชน ละ นั พัฒนาชุมชน
จานวน 12 ดือน
( องสวัสดิ ารสังคม)
งินประจาตา น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ้ ่
ัว น้าฝายพัฒนาชุมชน ดือนละ 1,500 บาท
จานวน 12 ดือน
( องสวัสดิ ารสังคม)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

345,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล สัง ัด
องสวัสดิ ารสังคม ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราช ารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( องสวัสดิ ารสังคม)
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของ
พนั งาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
( องสวัสดิ ารสังคม)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง าร ส่ง สริมสุขภาพ ละ ารออ าลัง าย
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารส่ง สริมสุขภาพ
ละ ารออ าลัง าย ช่น ค่าวัสดุอุป รณ์
ค่าวิทยา ร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 47
ลาดับที่ 6 )
( องสวัสดิ ารสังคม)
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โครง ารจัด ิจ รรมโรง รียนผ้สงอายุตาบลพระซอง

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร ิจ รรมของโรง รียน
ผ้สงอายุตาบลพระซอง ช่น ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าวิทยา ร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 47 ลาดับที่ 9)
( องสวัสดิ ารสังคม)
โครง ารจัดตั้งศนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ละส่ง สริมอาชีพผ้สงอายุ
ตาบลพระซอง
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานจัดตั้งศนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต ละส่ง สริมอาชีพผ้สงอายุ ช่น ค่าวัสดุ
อุป รณ์ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าวิทยา ร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จา ป็นใน ารดา นินงาน ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติผ้สงอายุ พ.ศ.2546 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
พ.ศ.2553
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้าที่ 48 ลาดับที 11)
( องสวัสดิ ารสังคม)
โครง ารจัดทา ผนชุมชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดทา ผนชุมชน
ม่บ้าน/ตาบล ช่น ค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าอา าร
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าวิทยา ร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จา ป็นสา รับโครง าร ฯลฯ
ตาม นังสือสั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/
ว 856 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2553 รื่อง ารสนับสนุน าร
ขับ คลื่อน ผนชุมชน ส่ ารพัฒนาท้องถิ่น ละจัง วัด
บบบรณา าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้าที่ 62 ลาดับที่ 2)
( องสวัสดิ ารสังคม)
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โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้สงวัยใส่ใจ ทคโนโลยี

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ้สงวัยใส่ใจ ทคโนโลยี ช่น ค่าตอบ ทนวิทยา ร
ค่าวัสดุ อุป รณ์ ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 46 ลาดับที่ 5)
( องสวัสดิ ารสังคม)
โครง าร ศรษฐ ิจพอ พียงตาม นวพระราชดาริ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร ศรษฐ ิจพอ พียง
ตาม นวพระราชดาริ ช่น ค่าวัสดุ อุป รณ์ ค่าวิทยา ร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตาม นังสือ รมส่ง สริม
ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659
ลงวันที่ 24 สิง าคม 2553 รื่อง ารส่ง สริมบทบาท
ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน ารบริ ารงาน
ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของ
ศรษฐ ิจพอ พียง
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้าที่ 52
ลาดับที่ 2)
( องสวัสดิ ารสังคม)
โครง ารส่ง สริมความ ข้ม ข็งของชุมชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารส่ง สริมความ ข้ม ข็ง
ของชุมชน ใน ารจัด วทีประชาคมคัด ลือ ผ้สงอายุ,
ผ้พิ าร,โครง ารฝึ อบรมส่ง สริมอาชีพ,ส่ง สริม ิจ รรม
ละพัฒนา ลุ่มสตรี/ ม่บ้าน ช่น ค่าวัสดุ อุป รณ์
ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าตอบ ทนวิทยา ร ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 46 ลาดับที่ 2)
( องสวัสดิ ารสังคม)

น้า : 69/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

โครง ารส่ง สริมคุณค่า ภมิปัญญาผ้สงวัย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

โครง ารอบรม สริมสร้าง าร รียนร้ด้าน ารท่อง ที่ยว ( จ้าบ้านน้อย) จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารส่ง สริมคุณค่า
ภมิปัญญาผ้สงวัย ช่น ค่าวัสดุ อุป รณ์ ค่าวิทยา ร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 46 ลาดับที่ 4)
( องสวัสดิ ารสังคม)

โครง ารสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ารจัด ิจ รรมโครง ารสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ต่างๆ ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม
ค่าตอบ ทนวิทยา ร ค่าวัสดุ อุป รณ์ ที่ ี่ยวข้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 62 ลาดับที่ 3)
( องสวัสดิ ารสังคม)

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารอบรม สริมสร้าง
าร รียนร้ด้าน ารท่อง ที่ยว ( จ้าบ้านน้อย) ช่น
ค่าวัสดุ อุป รณ์ ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม
ค่าตอบ ทนวิทยา ร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 48 ลาดับที1่ 4)
( องสวัสดิ ารสังคม)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
อุด นุนโครง าร ิจ รรมศนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลพระ
ซอง
- พื่อจ่ายอุด นุนโครง าร ิจ รรม ใ ้ ่ศนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตาบลพระซอง ใน ารจัดตั้ง ละ
ดา นิน าร ิจ รรมของศนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตาบลพระซอง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินอุด นุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 49 ลาดับที่ 16)
( องสวัสดิ ารสังคม)
อุด นุนโครง ารส่ง สริม ลุ่มอาชีพ
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโครง ารส่ง สริม ลุ่มอาชีพ
ใ ้ ่ ลุ่มอาชีพตาบลพระซอง จานวน16 ม่บ้าน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 49 ลาดับที่ 17)
( องสวัสดิ ารสังคม)
อุด นุนสภา ด็ ละ ยาวชนตาบลพระซอง
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้ ่สภา ด็ ละ ยาวชน
ตาบลพระซอง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินอุด นุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 -2570 น้า 49 ลาดับที่ 18)
( องสวัสดิ ารสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

320,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

โครง าร ข่งขัน ีฬานั รียน ยาวชน ละประชาชนต้านภัยยา สพติด จานวน
(พระซองคัพ)

100,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง าร ข่งขัน ีฬา ทศบาลสัมพันธ์จัง วัดนครพนม
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร ข่งขัน ีฬา
ทศบาลสัมพันธ์จัง วัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุป รณ์ ค่าอา าร
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็น
สา รับโครง าร ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา
ละ าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้า 32 ลาดับ 4 )
(สานั ปลัด ทศบาล)

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร ข่งขัน ีฬา นั รียน
ยาวชน ละประชาชนต้านภัยยา สพติด (พระซองคัพ)
ช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอุป รณ์ ค่าอา าร อา ารว่าง
ละ ครื่องดื่ม ค่าตอบ ทนคณะ รรม าร ค่าถ้วยรางวัล
งินรางวัล ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นสา รับโครง าร ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา
ละ าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้า 31 ลาดับ 1 )
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราช าร
อุด นุนโครง าร ข้าค่ายล สือสามัญ- นตรนารี
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้ ่โรง รียนในสัง ัด
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน
6 ่ง ๆละ 15,000 บาท ตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 35 ลาดับที่ 16)
(สานั ปลัด ทศบาล)
อุด นุนโครง าร ข่งขัน ีฬา รีฑานั รียน
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้ ่โรง รียนในสัง ัด
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน
6 ่ง ๆละ 15,000 บาท ตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 34 ลาดับ 15
(สานั ปลัด ทศบาล)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

830,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

770,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

770,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารจัดงานประ พณี ข้าพรรษา
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานประ พณี ข้าพรรษา
ช่น ค่าป้าย ค่าต ต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุป รณ์จัดทา
ต้น ทียน ค่า งินรางวัล ค่า ครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัย
ถวายพระสงฆ์ ละวัสดุอื่นๆที่จา ป็นใน ารจัดงาน ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา
ละ าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 32 ลาดับที่ 5)
(สานั ปลัด ทศบาล)
โครง ารจัดงานประ พณีวันลอย ระทง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานประ พณีวันลอย ระทง
ช่น ค่าป้าย ค่าต ต่งสถานที่ ค่า ช่า ครื่อง สียง
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า งินรางวัล ค่าม รสพ
ค่าตอบ ทนคณะ รรม าร ค่าวัสดุอุป รณ์ ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นใน ารจัดงาน ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา
ละ าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2565
น้า 1 ลาดับที่ 1 )
(สานั ปลัด ทศบาล)

น้า : 74/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

โครง ารจัดงานประ พณีสง รานต์ตาบลพระซอง

จานวน

130,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานประ พณีสง รานต์
ตาบลพระซอง ช่น ค่าป้าย ค่าต ต่งสถานที่
ค่า ช่า ครื่อง สียง ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม
ค่า งินรางวัล ค่าม รสพ าร สดง ค่าตอบ ทน
คณะ รรม าร ค่าวัสดุอุป รณ์ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จา ป็นใน ารจัดงาน ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา ละ
าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 32 ลาดับที่ 7)
(สานั ปลัด ทศบาล)

โครง ารประ พณี ข่งขัน รือยาวตาบลพระซอง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานประ พณี
ข่งขัน รือยาวตาบลพระซอง ช่น ค่าป้าย ค่าอา าร
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า งินรางวัล ค่าม รสพ
าร สดง ค่า ช่า ครื่อง สียง ค่าตอบ ทนคณะ รรม
ารตัดสิน ค่าวัสดุอุป รณ์ต่างๆ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จา ป็นต้องใช้ในโครง าร ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา ละ
าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 33 ลาดับที่ 9)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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โครง ารสืบสาน ละส่ง สริมขนบธรรม นียมประ พณี ละวัฒนธรรม จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัด ิจ รรมส่ง สริม ละ
สืบสานขนบธรรม นียมประ พณี ละรั ษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ช่น ค่าป้าย ค่าอา าร ค่า งินรางวัล
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าม รสพ าร สดง
ค่า ช่า ครื่อง สียง ค่าตอบ ทนคณะ รรม
ารตัดสิน ค่าวัสดุอุป รณ์ต่างๆ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จา ป็นต้องใช้ในโครง าร ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมสาธารณะ ารส่ง สริม ีฬา ละ
าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 น้า 34 ลาดับที่ 12 )
(สานั ปลัด ทศบาล)
งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราช าร
อุด นุนโครง าร/ ิจ รรมงานประ พณีไ ล รือไฟ ละงาน าชาด
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโครง าร/ ิจ รรมงานประ พณี
ไ ล รือไฟจัง วัดนครพนม ใ ้ ่สภาวัฒนธรรม
อา ภอนา ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินอุด นุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 35 ลาดับ 17)
(สานั ปลัด ทศบาล)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น

รวม

2,280,900 บาท

รวม

1,078,600 บาท

รวม

1,078,600 บาท

จานวน

612,600 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

378,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาลพร้อมทั้ง
งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 2 อัตรา ใ ้ ่
ผ้อานวย าร องช่าง (นั บริ ารงานช่าง) ละ
จ้าพนั งานธุร าร จานวน 12 ดือน
( องช่าง)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งาน ทศบาล ตา น่ง จ้าพนั งานธุร าร
จานวน 12 ดือน ( องช่าง)
งินประจาตา น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ้ ่ ผ้อานวย าร องช่าง
ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
( องช่าง)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนั งานจ้างทั่วไป
ได้ ่ คนงานทั่วไป 2 อัตรา คนงาน 1 อัตรา
พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา 1 อัตรา
จานวน 12 ดือน
( องช่าง)
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

42,000 บาท

รวม

1,196,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่
พนั งานจ้างทั่วไป ได้ ่ คนงานทั่วไป คนงาน ละ
พนั งานขับ ครื่องจั ร ลขนาด บา จานวน 12 ดือน
( องช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล สัง ัด
องช่าง ทศบาลตาบลพระซอง ผ้มีสิทธิรับ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( องช่าง)
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล สัง ัด องช่าง ทศบาลตาบลพระซอง ที่มีสิทธิ
บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
( องช่าง)
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ค่าใช้สอย

รวม

580,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ช่น ค่าถ่าย อ สาร
ค่าจ้าง มาบริ าร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ
ค่าโฆษณา ผย พร่ ค่าบริ ารรับใช้ ค่าจ้าง มา บ าม
สัมภาระ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง มา รงงานต่าง ๆ
ค่าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ละ ค่ารับรอง บบ จา ผ้ได้รับ
ใบอนุญาตประ อบวิชาชีพ ค่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
( องช่าง)
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร สา รับ ป็น
ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( องช่าง)
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ค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

300,000 บาท

รวม

536,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละซ่อม ซมทรัพย์สิน
ใ ้ใช้งานได้ตามป ติ ช่น คอมพิว ตอร์
ครื่องปรับอา าศ วัสดุอุป รณ์ต่างๆ ค่าบารุงรั ษา
ซ่อม ซมถนนต่างๆ ล่งน้า ระบบประปา ม่บ้าน
ละสิ่ง ่อสร้างอื่น ๆ ภายใน ขต ทศบาลตาบลพระซอง ฯลฯ
( องช่าง)

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานั งาน สิ่งของ ครื่องใช้ต่าง ๆ
ช่น ระดาษ ฟ้ม ปา า บบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ
( องช่าง)
วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ ช่น ฟิวส์
ทปพันสายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า ถ่าน
ปลั๊ ไฟ ม้อ ปลง ไฟฟ้า สายอา าศ ฯลฯ
( องช่าง)
วัสดุ ่อสร้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ่อสร้าง ช่น สี ปรงทาสี
ปน อิฐ ิน ปนทราย ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ค้อน
คีม ชะ ลง จอบ สียม สิ่ว ขวาน ฯลฯ
( องช่าง)
วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น
น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ถ่าน ๊าซ น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
( องช่าง)
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วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น
ไม้อัดสี พ่ ัน ฟิล์ม รปสี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง
อัด ขยายภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
( องช่าง)
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น
ผ่นดิส ์ มึ ปริ้น ตอร์ โปร รม ละ
อื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร์
( องช่าง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

6,300 บาท

รวม

6,300 บาท

จานวน

6,300 บาท

รวม

5,230,000 บาท

รวม

267,700 บาท

รวม

267,700 บาท

จานวน

267,700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ (Inkjet Printer) สา รับ ระดาษ
ขนาด A3
- พื่อจัด ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ (Inkjet Printer) สา รับ
ระดาษขนาด A3 จานวน 1 ครื่อง ซื้อตาม ณฑ์ราคา ลาง
ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์
ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละสังคม โดยมีคุณลั ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- ใช้ ทคโนโลยี บบพ่น มึ (Inkjet)
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดาสา รับ ระดาษขนาด A4
ไม่น้อย ว่า32 น้าต่อนาที(ppm) รือ14.5ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างสีสา รับ ระดาษขนาดA4
ไม่น้อย ว่า20 น้าต่อนาที(ppm) รือ10.4ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า
จานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่ ระดาษได้รวม ันไม่น้อย ว่า 100 ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A3, A4, Letter, Legal ละสามารถ
า นดขนาดของ ระดาษ องได้
( องช่าง)

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งานส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาลพร้อมทั้ง
งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 2 อัตรา ใ ้ ่
วิศว รโยธา นายช่างโยธา จานวน 12 ดือน
( องช่าง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

4,962,300 บาท

รวม

115,500 บาท

จานวน

115,500 บาท

รวม

4,846,800 บาท

จานวน

300,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ละวิทยุ
จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน สงอาทิตย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน สงอาทิตย์
จานวน 35 ชุด สา รับบริ ารประชาชนใน ขต ทศบาล
ตาบลพระซอง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-โคมไฟขนาด 200 วัตต์
-มุม ระจาย สงทาจา วัสดุอย่างดี
-ใช้ ับ รงดัน ระ สไฟไม่น้อย ว่า 6V
- ลอด ระจาย สงมุม ว้างถึง 180 องศา
-ใ ้ สงสว่างคงที่ ไม่ ระพริบ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไม่มี า นดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2565 น้าที่ 37 ลาดับที่ 34
( องช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่า ่อสร้างสิ่งสาธารณป าร
โครง าร ่อสร้าง า พงรั้วคอน รีต ศนย์พัฒนา ด็ ล็ วัดโพธิศรี
ม่ที่ 14 บ้านท่าวัด ตาบลพระซอง อา ภอนา
- พื่อ ่อสร้าง า พงรั้วคอน รีตศนย์พัฒนา ด็ ล็ วัดโพธิศรี
ม่ที่ 14 บ้านท่าวัด ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ความยาว 183.00 มตร สง 1.80 มตร
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 117 ลาดับที่ 125)
( องช่าง)
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โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็
ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 15 บ้านโพน พง

จานวน

356,000 บาท

ม่ที่ 2 บ้านพระซองน้อย จานวน

278,400 บาท

- พื่อ ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 15
บ้านโพน พง ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 5.00 มตร
ยาว 125.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร
จา สวนนาง ทพสตรี ถึง สวนนาย คุยพร
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ้ไข ฉบับที่ 2
พ.ศ.2565 น้า 6 ลาดับที่ 2)
(โครง ารต่อ นื่องจา ปีที่ผ่านมา)
( องช่าง)
โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็
ตาบลพระซอง อา ภอนา

- พื่อ ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 2
บ้านพระซอง ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 120.00 มตร
นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ว่า
480.00 ตร.ม. รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลน
ที่ า นด จา น้าบ้านนางสมพัน พชรฤทธิ
ถึงบ้านนางนิตยา วงค์ษาชัย
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1/2565 น้า 27 ลาดับที่ 107)
( องช่าง)
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โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็
ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย จานวน

277,000 บาท

- พื่อ ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 4
บ้านพระซองน้อย ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 4.00 มตร
ยาว 120.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ว่า 480.00 ตร.ม
จา น้าบ้านนายศั ดา สง ้ว ถึงบ้านนาง รรจวิรัตน์
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2565
น้า 28 ลาดับที่ 110 )
( องช่าง)

โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็
ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 5 บ้านนาสีนวล

- พื่อ ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 5
บ้านนาสีนวล ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 4.00 มตร
ยาว 120.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ว่า 480.00 ตร.ม
จา น้าบ้านนาง องสินธ์ อินธิ สง ถึงบ้านนาง วช
ลี้พล รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้าที่ 98 ลาดับที่ 37)
( องช่าง)

จานวน

277,000 บาท
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โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็
ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 6 บ้านนา นือ

จานวน

348,000 บาท

ม่ที่ 8 บ้านบ่อดอ ซ้อน จานวน

343,000 บาท

- พื่อ ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 6 บ้านนา นือ
ตาบลพระซอง อา ภอนา จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง
5.00 มตร ยาว 120.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ว่า 600.00 ตร.ม จา ร้าน อ ่อสร้าง
ถึง ขตรอยต่อตาบลนา ลียง รายละ อียดตามปริมาณงาน
ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2565
น้า 11 ลาดับที่ 25)
( องช่าง)

โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็
ตาบลพระซอง อา ภอนา

- พื่อ ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 8
บ้านบ่อดอ ซ้อน ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 4.00 มตร
ยาว 150.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ว่า 600.00 ตร.ม
ต่อจา ถนน ค.ส.ล. ดิม ถึง น้าบ้านนาย ฉลิมพล ลาดนอ
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 104 ลาดับที่ 66)
( องช่าง)
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โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
สองคอน ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 10 บ้าน

จานวน

252,000 บาท

ม่ที่ 11 บ้านดง จานวน

350,700 บาท

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 10
บ้านสองคอน ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 0.50 มตร
ยาว 120.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร
จา บ้านนายสมัย ธ.น.ดี ถึง น้าบ้านนางบุญสอน วงค์ศรีชา
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่ 1/2565
น้า 17 ลาดับที่ 56)
( องช่าง)
โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
อินา ตาบลพระซอง อา ภอนา

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 11
บ้านดงอินา ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 0.50 มตร
ยาว 167.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร จา บ้าน
นายจอนสันต์ คาชมพ ถึง น้าศนย์พัฒนา ด็ ล็ ดงอินา
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม
ฉบับที่1 /2565 น้า 28 ลาดับที่ 111)
( องช่าง)

น้า : 87/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
จาปา ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 12 บ้านท่า จานวน

264,000 บาท

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 12
บ้านท่าจาปา ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 0.50 มตร
ยาว 120.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร จา โ ดัง
นางนีวัน นามวงค์ ถึงปา ซอย ข้าบ้านนายอุบล พ่อลีละ
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่
1/2565 น้า 20 ลาดับที่ 73)
( องช่าง)
โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
จริญ ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 13 บ้านท่า จานวน

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 13
บ้านท่า จริญ ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 0.50 มตร
ยาว 122.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร
จา บ้านนางสุ มน อินธิ สง ถึงบ้าน ร.ต.อ.วีระ วงจรญ
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่
1/2565 น้า 28 ลาดับที่ 112)
( องช่าง)

268,400 บาท
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โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
วัด ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 14 บ้านท่า จานวน

57,500 บาท

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 14
บ้านท่าวัด ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 0.50 มตร
ยาว 25.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร จา น้าบ้าน
นายประ ชิญ ชื้อสาทุม ไป ชื่อมต่อ ับรางระบายน้า ดิม
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่
1/2565 น้า 29 ลาดับที่ 113)
( องช่าง)
โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
ซอง ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 2 บ้านพระ จานวน

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 2
บ้านพระซอง ตาบลพระซอง อา ภอนา จัง วัดนครพนม
ขนาด ว้าง 0.50 มตร ยาว 19.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร
จา น้าบ้านนาง ตงอ่อน ้วคนตรง ถึง น้าบ้าน
นาง บญจรัตน์ พ่อชมพ รายละ อียดตามปริมาณงาน
ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 พิ่ม ติม ฉบับที่1/2565
น้า 27 ลาดับที่ 108)
( องช่าง)

41,800 บาท

น้า : 89/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
ติ้ว ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 7 บ้านดง

จานวน

273,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าถนนคอน รีต สริม ล็
ม่ที่ 7 บ้านดงติ้ว ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 0.50 มตร ยาว 130.00 มตร
ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร จา บ้านนายปาริชาติ อินปา ดี
ถึงบ้าน น.ส.อังคณา วงค์ ้ว รายละ อียดตามปริมาณงาน
ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่
1/2565 น้า 13 ลาดับที่ 33)
( องช่าง)
โครง าร ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
นองยอ ตาบลพระซอง อา ภอนา

ม่ที่ 9 บ้าน

- พื่อ ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ม่ที่ 9
บ้าน นองยอ ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 0.50 มตร
ยาว 100.00 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร รือมี
จา บ้านนายถัน ุลวงษา ถึงประตวัดสระโบ บัวทอง
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม ฉบับที่
1/2565 น้า 16 ลาดับที่ 49)
( องช่าง)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

โครง าร ่อสร้างศาลาอ น ประสงค์ริมน้าบัง ม่ที่ 12 บ้านท่าจาปา จานวน
ตาบลพระซอง อา ภอนา

น้า : 90/94

420,000 บาท

- พื่อ ่อสร้างศาลาอ น ประสงค์ ม่ที่ 12
บ้านท่าจาปา ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 6.00 มตร
ยาว 9.00 มตร สง 3.50 มตร รือมี
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1/2565 น้า 22 ลาดับที่ 80 )
( องช่าง)
โครง ารขยาย ส้นทางถนนล รัง พื่อ าร ษตร ม่ที่16 บ้านนาทุ่ง จานวน
ทอง ตาบลพระซอง อา ภอนา

200,000 บาท

- พื่อขยาย ส้นทางถนนล รัง พื่อ าร ษตร ม่ที่ 16
บ้านนาทุ่งทอง ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม ขนาด ว้าง 4.00 มตร
ยาว 1,500.00 มตร จา บ้านนางศรีประภา ้วคนตรง
ถึงถนน รียบลา ้วย ชิง
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ้ไข ฉบับที่ 2
พ.ศ.2565 น้า 7 ลาดับที่ 3)
( องช่าง)
โครง ารติดตั้งไฟสัญญาณ ไฟ ตือน ม่ที่ 1 บ้านพระซอง ตาบล จานวน
พระซอง อา ภอนา
- พื่อติดตั้งไฟสัญญาณ ไฟ ตือน จานวน 6 ชุด
จา บริ วณสี่ ย น้าบ้าน านัน ่า (นางมะลิ สง ้ว)
ถึง บริ วณ น้าบ้าน นายสิงทอง บัวสาย
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 91 ลาดับที่ 4)
( องช่าง)

120,000 บาท

น้า : 91/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

โครง ารปรับปรุงรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ภายใน ม่บ้าน
ม่ที่ 3 บ้านพระซอง ตาบลพระซอง อา ภอนา
- พื่อปรับปรุงรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ ภายใน ม่บ้าน
ม่ที่ 3 บ้านพระซอง ตาบลพระซอง อา ภอนา
จัง วัดนครพนม จา น้าบ้านนายผดุง สุวรรณคา
ถึงบ้านนางโสภา ทิพย์วงค์ ยาว 295.00 มตร
รายละ อียดตามปริมาณงาน ละ บบ ปลนที่ า นด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1/2565
น้า 28 ลาดับที่ 109 )
( องช่าง)

จานวน

200,000 บาท

น้า : 92/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

ค่าชด ชยสัญญา บบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชด ชยสัญญา บบปรับราคาได้ (ค่า K)
- พื่อจ่าย ป็น งินชด ชยค่างานสิ่ง ่อสร้างตามสัญญา
บบปรับราคาได้ (ค่า k) ของงาน ่อสร้าง ตาม นังสือ
คณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ
ารบริ ารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ ค ( วจ)
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารปฏิบัติใน าร า นด งื่อนไข ละ
ลั ณฑ์สัญญา บบปรับราคาได้ (ค่า k)
ไว้ในสัญญาจ้าง ่อสร้าง ละ นังสือ รมส่ง สริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่
11 ันยายน 2560 รื่อง ารขอรับ งินชด ชยค่างาน
่อสร้างตามสัญญา บบปรับราคาได้ (ค่า K)
( องช่าง)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 93/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารประชาอาสาร่วมใจปล ปา
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารประชาอาสา
ร่วมใจปล ปา ช่น ค่าวัสดุ อุป รณ์ อา าร
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ต้น ล้าพันธุ์ไม้ ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ้ไข ฉบับที่ 2
พ.ศ.2565 น้า 8 ลาดับที่ 1 )
(สานั ปลัด ทศบาล)
โครง ารปล่อยปลา พื่อ ฉลิมพระ ียรติฯ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารปล่อยปลา พื่อ
ฉลิมพระ ียรติฯ นื่องในวันสาคัญต่างๆ ช่น ค่าวัสดุ
อุป รณ์ อา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม พันธุ์ปลา ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ้ไข ฉบับที่ 2
พ.ศ.2565 น้า 8 ลาดับที่ 2 )
(สานั ปลัด ทศบาล)
โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริสม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จ้า รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราช ุมารี (อพ.สธ.)
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืช
อัน นื่องมาจา พระราชดาริสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ุมารี
(อพ.สธ.) ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ ารดา นินโครง าร ฯลฯ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 น้า 71 ลาดับที่ 3)
(สานั ปลัด ทศบาล)

น้า : 94/94

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 15:51:12

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้า ตลาดสด ทศบาลตาบลพระซอง ฯลฯ
( องสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

