ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บล มล สย
ภ มล สย จง วด

สนธ

คา ถลงงบประมาณ
ปร

บ บปร ม ณร ย ยปร

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564

ทานประธาน ภาฯ ละ มาชิ ภา ท บาลตาบล มลาไ ย
บดนถ วล ท ณ ผบร ร ทศบ ลต บล มล ไ ย ได น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย ย
ปร ปต ภ ทศบ ลต บล มล ไ ย ร น นน ในโ น ณ ผบร ร ทศบ ลต บล มล ไ ย
ชแ ใ ท นปร ธ นแล ม ช ทุ ท นไดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล รแล แนวนโยบ ย ร
ด นน ร ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ด ต ไปน
1. ถานะ ารคลัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป
ในป บปร ม ณ พ.ศ.2563 ณ วนท 30 นย ยน พ.ศ.2563
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม

ร นวน 56,918,532.24 บ ท

ม นวน 20,454,684.08 บ ท

1.1.3 นทุน ร

น

ม นวน 19,479,152.15 บ ท

1.1.4 ร ย รทได น นไวแบบ
20,000.00 บ ท

นผ พนแล ย ไมได บ

1.1.5 ร ย รทได น นไวโดยย ไมได
1.2 น

์ รป ร

ย นวน 1 โ ร ร รวม

นผ พน นวน 0 โ ร ร รวม 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 ันยายน พ. .2563
1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 77,177,018.05 บ ท ปร
ร

บดวย
นวน

370,463.32 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต

นวน

550,470.40 บ ท

มวดร ยได

นวน

2,234,349.25 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

นวน

746,469.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

34,508,047.62 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป

นวน

38,767,218.46 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ยได

ธ รณปโภ แล
ทุน

2 น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร

รพ ณชย์

์ นวน 1,040,378.68 บ ท

3 รย ยร

นวน 58,876,447.78 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

16,214,955.85 บ ท

บบุ ล ร

นวน

20,472,159.61 บ ท

บด นน น

นวน

13,003,128.03 บ ท

บล ทุน

นวน

4,957,357.35 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

20,000.00 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

4,208,846.94 บ ท

4 ร ย ยท ย

น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร

5 ร ย ยท ย

น

6 ร ย ยท ย

นทุน ร

7 ร ย ยท ย

น

ม นวน 3,869,580.00 บ ท
น

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

์ นวน 1,035,452.18 บ ท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล มลาไ ย
อ. มลาไ ย จ. าฬ ินธุ์
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอา ร

1,378,527.00

2,720,000.00

2,800,000.00

757,021.00

987,100.00

988,000.00

2,319,258.55

2,888,000.00

2,888,000.00

748,004.00

950,000.00

950,000.00

5,202,810.55

7,545,100.00

7,626,000.00

37,597,099.72

36,240,100.00

37,240,000.00

37,597,099.72

36,240,100.00

37,240,000.00

37,487,069.74

49,520,830.00

51,369,663.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

37,487,069.74

49,520,830.00

51,369,663.00

รวม

80,286,980.01

93,306,030.00

96,235,663.00

หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต
หมวดรายได้จา ทรัพย์ ิน
หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

2564
ิ
2562

2563

2564

งบกลาง

15,980,171.47

20,876,800.00

21,570,170.00

งบบุคลากร

20,582,870.39

24,640,948.00

30,558,921.00

งบดา นินงาน

15,352,535.36

23,959,272.00

25,518,272.00

งบลงทุน

13,795,600.00

18,930,810.00

14,568,300.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

25,000.00

25,000.00

งบ งินอุดหนุน

4,988,572.39

4,873,200.00

3,995,000.00

70,699,749.61

93,306,030.00

96,235,663.00

70,699,749.61

93,306,030.00

96,235,663.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบล มลาไสย
อาเภอ มลาไสย จัง วัด า สินธ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลกมลาไ ย
อ.กมลาไ ย จ.กาฬ ินธุ์
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

21,041,586

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

2,455,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

20,961,135

แผนงาน าธารณ ุข

3,014,760

แผนงาน ังคม งเคราะห์

420,000

แผนงานเคหะและชุมชน

4,087,800

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4,259,376

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,290,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต าหกรรมและการโยธา

16,135,336

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

21,570,170
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

96,235,663

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

8,471,020

3,301,066

11,772,086

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,848,360

0

2,848,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,622,660

3,301,066

8,923,726

5,376,000

3,290,000

8,666,000

ค่าตอบแทน

2,300,000

200,000

2,500,000

ค่าใช้สอย

2,520,000

785,000

3,305,000

546,000

650,000

1,196,000

10,000

1,655,000

1,665,000

488,500

35,000

523,500

ค่าครุภัณฑ์

488,500

35,000

523,500

งบรายจ่ายอื่น

25,000

0

25,000

รายจ่ายอื่น

25,000

0

25,000

งบ งินอุดหนุน

55,000

0

55,000

เงินอุดหนุน

55,000

0

55,000

งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

หน้า : 1/10

งาน

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
งานบริหารงานคลัง
รวม

งานบริหารทั่วไป

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

14,415,520

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

6,626,066
งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

21,041,586

รวม

งบดา นินงาน

90,000

404,500

494,500

ค่าใช้สอย

90,000

100,000

190,000

0

304,500

304,500

0

1,961,000

1,961,000

ค่าครุภัณฑ์

0

461,000

461,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

1,500,000

1,500,000

90,000

2,365,500

2,455,500

ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

หน้า : 2/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,991,460

8,660,119

10,651,579

1,991,460

8,660,119

10,651,579

262,800

6,310,556

6,573,356

0

61,100

61,100

262,800

3,731,940

3,994,740

ค่าวัสดุ

0

2,297,516

2,297,516

ค่าสาธารณูปโภค

0

220,000

220,000

279,400

576,800

856,200

279,400

426,800

706,200

0

150,000

150,000

งบ งินอุดหนุน

0

2,880,000

2,880,000

เงินอุดหนุน

0

2,880,000

2,880,000

2,533,660

18,427,475

20,961,135

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน้า : 3/10

หน้า : 4/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานโรงพยาบาล

รวม

2,096,160

0

0

2,096,160

2,096,160

0

0

2,096,160

123,600

211,000

344,000

678,600

ค่าตอบแทน

43,600

0

144,000

187,600

ค่าใช้สอย

80,000

211,000

100,000

391,000

ค่าวัสดุ

0

0

100,000

100,000

งบ งินอุดหนุน

0

0

240,000

240,000

เงินอุดหนุน

0

0

240,000

240,000

2,219,760

211,000

584,000

3,014,760

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

400,000

400,000

ค่าใช้สอย

400,000

400,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินอุดหนุน

20,000

20,000

420,000

420,000

รวม

หน้า : 5/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,029,200

2,029,200

2,029,200

2,029,200

งบดา นินงาน

1,970,000

1,970,000

ค่าใช้สอย

1,250,000

1,250,000

720,000

720,000

88,600

88,600

88,600

88,600

4,087,800

4,087,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

หน้า : 6/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร

รวม

2,279,376

0

2,279,376

2,279,376

0

2,279,376

230,000

1,750,000

1,980,000

ค่าตอบแทน

130,000

0

130,000

ค่าใช้สอย

100,000

1,750,000

1,850,000

2,509,376

1,750,000

4,259,376

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม

หน้า : 7/10

หน้า : 8/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

งบดา นินงาน

230,000

1,560,000

500,000

2,290,000

ค่าใช้สอย

180,000

1,560,000

500,000

2,240,000

50,000

0

0

50,000

230,000

1,560,000

500,000

2,290,000

ค่าวัสดุ
รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

รวม

1,730,520

1,730,520

1,730,520

1,730,520

2,465,816

2,465,816

10,000

10,000

ค่าใช้สอย

1,400,816

1,400,816

ค่าวัสดุ

1,055,000

1,055,000

11,139,000

11,139,000

763,600

763,600

10,375,400

10,375,400

งบ งินอุดหนุน

800,000

800,000

เงินอุดหนุน

800,000

800,000

16,135,336

16,135,336

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน้า : 9/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

21,570,170

21,570,170

21,570,170

21,570,170

21,570,170

21,570,170

หน้า : 10/10

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลกมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลกมลาไสย และโดยอนุมัติของผ้วาราชการจังหวีดกาฬสินธุ์
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 96,235,663 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 96,235,663 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

21,041,586

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,455,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

20,961,135

แผนงานสาธารณสุข

3,014,760

แผนงานสังคมสงเคราะห์

420,000

แผนงานเคหะและชุมชน

4,087,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4,259,376

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,290,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16,135,336

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

21,570,170
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

96,235,663

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย
ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาลตาบลกมลาไสย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสยปฏิบัติการเบิก
จายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตาบล
ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาลตาบลกมลาไสย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสยมีหน้าที่
รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายสักรินทร์ ภงามเงิน)
ตาแหนง ปลัดเทศบาลตาบลกมลาไสย ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์)
ตาแหนง นายอาเภอกมลาไสย ปฏิบัติราชการแทนผ้
วาราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

0
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ทศบ ลต บล มล ไ ย
ภ มล ไ ย จง วด
นธุ

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
ร รฆ่ ตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมโรงพ ตว
ค่ ธรรม นียมโรงฆ่ ตว
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รพนน
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล
ค่ ธรรม นียมใน ร
นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื
ม ร
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00
933,630.00
104,857.00
154,128.00
84,520.00
1,277,135.00

0.00
924,925.00
106,762.00
162,613.00
87,130.00
1,281,430.00

0.00
983,501.00
98,527.00
206,609.00
89,890.00
1,378,527.00

1,500,000.00
870,000.00
50,000.00
200,000.00
100,000.00
2,720,000.00

-100.00
187.36
-100.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

0.00
2,500,000.00
0.00
200,000.00
100,000.00
2,800,000.00

37,419.00
111,594.00
3,773.30
0.00
1,611.00
51,280.00
10,000.00

25,746.00
128,614.00
6,605.70
0.00
12,501.00
206,980.00
10,000.00

27,552.00
131,280.00
3,395.00
0.00
11,756.00
209,200.00
0.00

0.00
0.00
5,000.00
100.00
0.00
200,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
-100.00
100.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
5,000.00
0.00
12,000.00
200,000.00
0.00

4,800.00

8,200.00

8,200.00

0.00

0.00 %

0.00

4,340.00

5,720.00

5,060.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00
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รายรับจริง
ปี 2561

150.00
0.00
0.00
50.00
150,480.00
34.00
65,300.00
318.00

0.00
89.00
200.00
0.00
0.00
0.00
371,200.00
0.00

0.00
216.00
40.00
0.00
0.00
0.00
85,650.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,000.00
200,000.00
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-5.76 %
0.00 %
0.00 %

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

1,620.00
404,716.00
5,000.00

0.00
34,689.50
0.00

0.00
96,872.00
15,000.00

0.00
200,000.00
20,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
200,000.00
20,000.00

36,300.00

36,100.00

32,400.00

35,000.00

0.00 %

35,000.00

3,900.00

100.00

0.00

10,000.00

-100.00 %

0.00

63,360.00
46,070.00
4,963.00
3,210.00
200.00
1,010,888.30

63,510.00
46,820.00
400.00
3,630.00
20.00
961,125.20

75,110.00
50,270.00
820.00
4,200.00
0.00
757,021.00

70,000.00
0.00
0.00
4,000.00
47,000.00
987,100.00

ปี 2560
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บโรคพษ ุนขบ้
ค่ ธรรม นียมค ข รบใบ นุญ ต ปนผู้ควบคุม
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ต ปนผู้ควบคุม
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค่ ธรรม นียม จดขย มูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค่ ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย รป้ ง นแล ร งบ คคีภย
ค่ ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยร ษ คว ม ดแล คว ม ปน
ร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง
ค่ ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย รท บียนร ษฎร
ค่ ปรบ รผด ญญ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ร ็บ ขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย
ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ น 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย นค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด ชน
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ปี 2562

ปี 2563

0.00
100.00
100.00
0.00
-78.72

%
%
%
%
%

ปี 2564
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
200,000.00
0.00

70,000.00
46,000.00
1,000.00
4,000.00
10,000.00
988,000.00
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ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บร ร ถ นที่
ด บีย
ร ยได้จ ทรพย น ื่น ๆ

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

2,021,028.00
587,366.17
7,800.00
2,616,194.17

2,029,575.00
432,176.63
42,600.00
2,504,351.63

2,009,066.00
298,492.55
11,700.00
2,319,258.55

2,100,000.00
738,000.00
50,000.00
2,888,000.00

266,719.00
145,000.00
335.00
506,921.20
918,975.20

262,842.00
52,000.00
0.00
433,162.00
748,004.00

250,000.00
200,000.00
0.00
500,000.00
950,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

224,209.00
295,000.00
0.00
417,379.07
936,588.07

250,000.00
200,000.00
0.00
500,000.00
950,000.00

269,823.35
21,711,660.86
3,763,335.78
51,242.26
2,097,748.95
5,055,328.14
33,649.28
122,583.17

382,553.96
22,248,695.32
4,021,655.47
64,403.89
0.00
7,995,497.47
45,471.25
77,878.77

301,159.69
22,668,279.75
3,778,735.30
53,298.52
0.00
8,642,415.02
36,930.56
108,826.88

400,000.00
22,000,000.00
4,500,000.00
100,000.00
0.00
7,000,000.00
40,000.00
200,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.29
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

400,000.00
22,000,000.00
4,500,000.00
100,000.00
0.00
8,000,000.00
40,000.00
200,000.00

1,943,806.00

1,904,817.00

2,007,454.00

2,000,000.00

0.00 %

2,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนที่มีผู้ ุทศใ ้
ค่ ข ยแบบแปลน
ค่ มคร ม ช ้ ง มุด
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต
ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

0.00 %
0.00 %
0.00 %

ปี 2564
2,100,000.00
738,000.00
50,000.00
2,888,000.00
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ปี 2560
ภ ษีจด รร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล
ภ ร จถ่ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
100.00 -100.00 %
36,240,100.00

0.00
35,049,177.79

0.00
36,740,973.13

0.00
37,597,099.72

35,998,645.93

35,722,801.55

37,487,069.74

49,520,830.00

35,998,645.93
76,888,629.26

35,722,801.55
78,129,656.71

37,487,069.74
80,286,980.01

49,520,830.00
93,306,030.00

3.73 %

ปี 2564
0.00
37,240,000.00
51,369,663.00
51,369,663.00
96,235,663.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล มลาไ ย
อ. มลาไ ย จ. าฬ ินธุ์
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

96,235,663 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรง รือนและที่ดิน

รวม

2,800,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

988,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ประมาณ ารตั้งรับไว้ โดยถือ ณฑ์ที่ได้ประมาณ ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
ภาษีป้าย
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
อา ร ารฆ่า ัตว์
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียม ี่ยว ับใบอนุญาต ารขาย ุรา
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าธรรม นียม ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร
ประมาณ ารไว้ นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ ็บได้
ค่าธรรม นียม ็บและขนมูลฝอย
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าธรรม นียม ี่ยว ับทะ บียนราษฎร
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
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ค่าธรรม นียมอื่น ๆ

หน้า : 2/7

จานวน

180,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

46,000 บาท

ค่าใบอนุญาต ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร

จานวน

1,000 บาท

ค่าใบอนุญาต ี่ยว ับ ารโฆษณาโดยใช้ ครื่องขยาย ียง

จานวน

4,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ประมาณ ารไว้ต่า ว่าปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ลดลง
ค่าปรับผู้ ระทาผิด ฎหมายจราจรทางบ
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าปรับ ารผิด ัญญา
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าใบอนุญาตรับทา าร ็บ ขน ิ่งปฏิ ูล หรือมูลฝอย
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าใบอนุญาตประ อบ ารค้า าหรับ ิจ ารที่ ปนอันตรายต่อ
ุขภาพ
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าใบอนุญาตจาหน่าย ินค้าในที่หรือทาง าธารณะ
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาด อ ชน
ประมาณ ารไว้ นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ ็บได้

ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณ ารไว้ต่า ว่าปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ลดลง
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

2,888,000 บาท

ค่า ช่าหรือบริ าร ถานที่

จานวน

2,100,000 บาท

จานวน

738,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

950,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ดอ บี้ย
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
รายได้จา ทรัพย์ ินอื่น ๆ
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้อุทิศให้
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่นๆ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

37,240,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

22,000,000 บาท

ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได้ฯ

จานวน

4,500,000 บาท

ภาษีธุร ิจ ฉพาะ

จานวน

100,000 บาท

ภาษีและค่าธรรม นียมรถยนต์
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. าหนดแผนฯ
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม

ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
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ภาษี รรพ ามิต

จานวน

8,000,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

ประมาณ ารไว้ พิ่มขึ้น นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ ็บได้ พิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าภาคหลวงปิโตร ลียม
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
ค่าธรรม นียมจดทะ บียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎหมาย
ที่ดิน
ประมาณ ารไว้ ท่า ับปที่ผ่านมา นื่องจา คาดว่าจะ ามารถ
็บได้ ท่า ดิม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทั่วไป าหรับดา นิน ารตามอานาจหน้าที่และภาร ิจ
ถ่ายโอน ลือ ทา
ได้ประมาณ ารใ ล้ คียง ับยอดวง งินรวมที่ได้รับจัด รรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ประ อบด้วย
6.1.1 งินอุดหนุนทั่วไป พื่อ ารบูรณะท้องถิ่นและ ิจ ารอื่น
ทั่วไปตั้งไว้ 14,983,740 บาท
6.1.2 งินอุดหนุนทั่วไป าหนดวัตถุประ งค์ ตั้ง
ไว้ 25,563,564.-บาท
1. งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
ตั้งไว้จานวน งิน 13,993,000
.-บาท
2. งิน บี้ยยังชีพผู้พิ าร
ตั้งไว้จานวน งิน 3,840,000
.-บาท
3. งิน บี้ยภูมิคุ้ม ันบ พร่อง
ตั้งไว้จานวน งิน 60,000
.-บาท
4. งินค่าอาหาร ริม นม ด็ ปฐมวัย ศพด. ตั้งไว้จานวน
งิน304,980.-บาท
5. งินค่าอาหาร ลางวัน ด็ ปฐมวัย ศพด. ตั้งไว้จานวน
งิน 735,000.-บาท
6. งินค่าอาหาร ริม นม ด็ ประถมศึ ษา พฐ. ตั้งไว้จานวน

รวม

51,369,663 บาท

จานวน

51,369,663 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 17:51:41

งิน 1,565,564.-บาท
7. งินค่าอาหาร ลางวัน ด็ ประถมศึ ษา พฐ
. ตั้งไว้จานวน งิน 2,880,000.-บาท
8. ค่าอาหาร ลางวันโรง รียน ทศบาล ตั้งไว้จานวน
งิน 840,000.-บาท
9. อาหาร ริม นม โรง รียนอนุบาล ทศบาล ตั้งไว้
จานวน งิน 426,972.-บาท
10. งินอุดหนุนค่า ระแ ไฟฟ้าโรง ูบน้าด้วยพลัง
ไฟฟ้า ตั้งไว้จานวน งิน 452,200.-บาท
11. งินอุดหนุน าหรับ ารวจข้อมูล ัตว์ ทะ บียน
ัตว์ ตั้งไว้จานวน งิน 11,148.-บาท
12. งินอุดหนุนโครง ารคนปลอดโรคพิษ ุนัข
บ้า ตั้งไว้จานวน งิน
71,000.-บาท
13. งินอุดหนุน าธารณ ุขมูลฐาน อ ม. ตั้งไว้
จานวน งิน 240,000.-บาท
14. งินอุดหนุนค่าตอบแทนนั บริบาลท้องถิ่น
ตั้งไว้จานวน งิน 144,000.-บาท
6.1.3 งินอุดหนุน าหรับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา
ท้องถิ่นตั้งไว้ 925,800.-บาท
1. ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาครู ตั้งไว้จานวน
งิน 12,000.-บาท
2. ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุงหลั ูตร ถานศึ ษา ตั้งไว้
จานวน งิน 20,000.-บาท
3. ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาแหล่ง รียนรู้ในโรง รียน ตั้งไว้
จานวน งิน 50,000.-บาท
4. ค่าใช้จ่ายใน ารรณรงค์ป้อง ันยา พติดใน ถาน
ศึ ษาตั้งไว้จานวน งิน 21,000.-บาท
5. ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุงห้อง มุดในโรง รียน ตั้งไว้
จานวน งิน 100,000
.-บาท
6. ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตในโรง รียน ทศบาล ตั้งไว้
จานวน งิน 16,800.-บาท
7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รียน ตั้งไว้จานวน
งิน 150,000.-บาท
8. งินอุดหนุนผู้ประ อบวิชาชีพครู ัง ัด ถานศึ ษา

หน้า : 5/7

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 17:51:41

ท้องถิ่น ตั้งไว้จานวน งิน 60,000.-บาท
9. งินอุดหนุน าหรับผู้ประ อบวิชาชีพครู ศพด. ตั้งไว้
จานวน งิน 240,000.-บาท
10. งินค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาครูผู้ดูแล ด็ ตั้งไว้
จานวน งิน 36,000.-บาท
11. งินค่า าธารณูปโภคใน ถานศึ ษา ตั้งไว้จานวน
งิน 220,000.-บาท
6.1.4 งินอุดหนุน าหรับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้อง
ถิ่น ค่าปจจัยพื้นฐาน าหรับนั รียนยา จน ตั้งไว้ 48,000.-บาท
6.1.5 งินอุดหนุน นับ นุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจบ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 713,640.-บาท
1. ค่าใช้จ่าย ารจัด ารศึ ษา ค่ารายหัว ตั้งไว้จานวน
งิน 381,000.-บาท
2. ค่าหนัง ือ รียนระดับอนุบาล ตั้งไว้จานวน งิน 18,000
.-บาท
3. ค่าหนัง ือ รียนระดับประถมศึ ษา ตั้งไว้จานวน งิน
83,260.-บาท
4. ค่าอุป รณ์ าร รียน าร อนระดับอนุบาลตั้งไว้จานวน
งิน 18,000.-บาท
5. ค่าอุป รณ์ าร รียน าร อนระดับประถมศึ ษา ตั้งไว้
จานวน งิน 46,800.-บาท
6. ค่า ครื่องแบบ ด็ นั รียนระดับอนุบาลตั้งไว้จานวน
งิน 27,000.-บาท
7. ค่า ครื่องแบบ ด็ นั รียนระดับประถมศึ ษาตั้งไว้จานวน
งิน43,280.-บาท
8. ค่าจัด ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียนระดับอนุบาล ตั้งไว้
จานวน งิน 38,700.-บาท
9. ค่าจัด ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียนระดับประถมศึ ษา
ตั้งไว้จานวน งิน 57,600.-บาท
6.1.6 งินอุดหนุน ารจัด ารศึ ษาภาคบังคับ ตั้ง
ไว้ 1,906,490.-บาท
1. งิน ดือนครูและค่าจ้างประจา ตั้งไว้จานวน
งิน 1,450,670.-บาท
2. งินวิทยฐานะ งินประจาตาแหน่งครูโรง รียน
อนุบาล ทศบาล ตั้งไว้จานวน งิน 176,400.-บาท
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3. งิน ดือนพนั งานจ้างตามภาร ิจโรง รียนอนุบาล
ทศบาลตั้งไว้จานวน งิน 159,420.-บาท
4. งินค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปโรง รียนอนุบาล
ทศบาล ตั้งไว้จานวน งิน 120,000.-บาท
6.1.7 งินอุดหนุน าหรับ นับ นุนศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ตั้ง
ไว้ 6,803,,629.-บาท
1. งิน ดือนครูผู้ดูแล ด็
ตั้งไว้จานวน งิน 3,900,230
.-บาท
2. งินค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้ดูแล ด็ ตั้งไว้จานวน
งิน 1,810,689.-บาท
3. งินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้จานวน งิน 873,600
.-บาท
4. งิน พิ่มต่าง ๆ พนั งานจ้าง
ตั้งไว้จานวน
งิน 169,110.-บาท
5. งินช่วย ารศึ ษาบุตรครูผู้ดูแล ด็ ตั้งไว้จานวน
งิน 50,000.-บาท
6.2.3 งินอุดหนุน นับ นุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา
าหรับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ศพด 424,500
1. ค่าจัด าร รียน าร อน ค่ารายหัว ศพด.ตั้งไว้จานวน
งิน 255,000.-บาท
2. ค่าหนัง ือ รียน ตั้งไว้จานวน งิน 30,000.-บาท
3. ค่าอุป รณ์ าร รียน
ตั้งไว้จานวน
งิน 30,000.-บาท
4. ค่า ครื่องแบบนั รียน
ตั้งไว้จานวน
งิน 45,000.-บาท
5. ค่า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
ตั้งไว้จานวน
งิน 64,500.-บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลกมลาไ ย
อําเภอกมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

725,760.00

725,760.00

725,760.00

198,610.00

265.42 %

725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

0 %

180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

0 %

180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

200,160.00

207,360.00

207,360.00

40,240.00

415.41 %

207,400

1,240,200.00

1,192,320.00

1,192,320.00

1,555,200.00

0 %

1,555,200

2,526,120.00

2,485,440.00

2,485,440.00

2,154,050.00

2,958,960.00

2,894,597.09

3,335,940.00

3,893,520.00

16.21 %

4,524,840

151,200.00

151,200.00

151,200.00

151,200.00

0 %

151,200

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,848,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินประจําตําแ นง

169,200.00

169,200.00

169,200.00

173,700.00

7.77 %

187,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

555,360.00

560,400.00

564,360.00

568,332.00

19.68 %

680,208

72,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

10.02 %

79,212

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,906,720.00

3,847,397.09

4,292,700.00

4,858,752.00

5,622,660

รวมงบบุคลากร

6,432,840.00

6,332,837.09

6,778,140.00

7,012,802.00

8,471,020

0.00

58,700.00

16,600.00

2,075,000.00

-0.72 %

2,060,000

5,372.00

6,184.00

5,372.00

10,000.00

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

15,000.00

17,220.00

4,200.00

60,000.00

0 %

60,000

คาเชาบ้าน

36,000.00

36,000.00

54,000.00

92,000.00

30.43 %

120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

85,398.25

169,271.25

102,935.25

145,000.00

-65.52 %

50,000

141,770.25

287,375.25

183,107.25

2,382,000.00

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

229,195.00

244,931.00

0.00

0.00

0 %

0

คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

209,239.00

250,000.00

0 %

250,000

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

26,045.00

50,000.00

0 %

50,000

คาถายเอก าร

0.00

0.00

6,847.00

20,000.00

0 %

20,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเบี้ยประชุม

รวมค่าตอบแทน

2,300,000

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คารับวาร าร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

6,700.00

30,000.00

0 %

30,000

586,825.00

494,295.00

654,980.00

640,000.00

-57.81 %

270,000

150,492.00

193,578.00

114,163.00

200,000.00

0 %

200,000

โครงการแก้ไขปัญ ายาเ พติด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการเข้าคาย งเ ริมคุณธรรม จริยธรรม
ตอต้านการทุจริตตามแนวทาง ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติเทศบาลตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

40,650.00

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริ ารเทศบาล
มาชิก ภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการรณรงคเมาไมขับ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

โครงการเลือกตั้ง มาชิก ภาท้องถิ่นและผู้
บริ ารท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0 %

600,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินคืนคาปรับ

0.00

507,251.84

0.00

0.00

0 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

0.00

0.00

17,700.00

20,000.00

0 %

20,000

966,512.00

1,440,055.84

1,035,674.00

1,850,650.00

วั ดุ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

136,525.50

152,359.20

146,815.70

170,000.00

0 %

170,000

50,762.00

226,960.00

51,700.00

200,000.00

-50 %

100,000

6,500.00

338,780.00

0.00

250,000.00

-60 %

100,000

0.00

5,980.00

0.00

6,000.00

0 %

6,000

193,787.50

724,079.20

248,515.70

746,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

1,302,069.75

2,451,510.29

1,467,296.95

4,978,650.00

5,376,000

รวมค่าใช้สอย

2,520,000

ค่าวัสดุ

วั ดุการเกษตร
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

546,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
1. เก้าอี้นั้งแถว 4 ขนาดกว้าง 55 ซม. ยาว
235 ซม. ูง 76 ซม.
2. โตะทํางาน ีขาว/น้ําเงิน พร้อมติดกระจก
1 ตัว ขนาดกว้าง77 ซม. ยาว 150 ซม. ูง
75 ซม.
3. เก้าอี้ ขนาด กว้าง 65 ซม. ยาว 65 ซม.
ูง 112 ซม.

26,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1.จัดซื้อโตะ มูบูชา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

57,500

2.จัดซื้อเก้าอี่ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

32,000

3.จัดซื้อตู้เ ล็ก 2 บาน แบบทึบ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

4.จัดซื้อเก้าอี้ประธาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

5.จัดซื้อโตะประชุม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

5,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร จํานวน
3 ลัง

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

โครงการจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้
จํานวน 5 ชุด

0.00

0.00

0.00

54,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑการเกษตร
โครงการจัดซื้อเครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ
จํานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

7,500.00

-100 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

520,000.00

0.00

0 %

0

1.จัดซื้อกล้องวงจรปิด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

137,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1. จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการซื้อเครื่องตัดแตงพุ้มไม้ จํานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

44,000

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีก มึกพร้อม
ติดตั้งถัง มึกพิมพ

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จํานวน 1 ชุด
โครงการซื้อกล้องถายรูป จํานวน 1 เครื่อง
ประเภทเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

60,000.00

225,900.00

0.00

520,000.00

687,500.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

225,900.00

150,000.00

520,000.00

687,500.00

488,500

0.00

0.00

0.00

45,000.00

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

45,000.00

25,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

45,000.00

25,000

รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

ปี 2564
0
488,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
ครุภัณฑที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

0 %

0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
ประเภทคาจ้างที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ รือ ิ่งกอ ร้าง รือไมได้มาซึ่ง
ครุภัณฑ รือ ิ่งกอ ร้าง

-44.44 %

25,000

วันที่พิมพ : 5/10/2563 17:55
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

14,000.00

10,000.00

0.00

0.00

55,000

รวมงบเงินอุดหนุน

14,000.00

10,000.00

0.00

0.00

55,000

รวมงานบริหารทั่วไป

7,974,809.75

8,944,347.38

8,765,436.95

12,723,952.00

14,415,520

1,889,040.00

2,016,080.00

2,172,953.89

2,104,300.00

33.81 %

2,815,690

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

67,200.00

67,200.00

67,200.00

67,200.00

107.14 %

139,200

เงินประจําตําแ นง

67,200.00

67,200.00

67,200.00

71,700.00

52.3 %

109,200

อุด นุนโครงการ นับ นุนการบริ ารงาน
ถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เ ลือประชาชนของ อปท.ในเขตอําเภอ
กมลาไ ย
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนโครงการป้องกันและแก้ปัญ ายา
เ พติดตามแผนยุทธการฟ้าแดด งยาง
ระดมกวาดล้างยาเ พติด จัง วัดกา ินธุ
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
4.17 %

ปี 2564

196,800.00

208,560.00

214,860.00

227,500.00

236,976

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,220,240.00

2,359,040.00

2,522,213.89

2,470,700.00

3,301,066

รวมงบบุคลากร

2,220,240.00

2,359,040.00

2,522,213.89

2,470,700.00

3,301,066

2,304.00

4,000.00

35,600.00

200,000.00

2,304.00

4,000.00

35,600.00

200,000.00

271,930.68

282,786.04

0.00

0.00

0 %

0

คาโฆษณาและเผยแพรขาว าร

0.00

0.00

19,080.00

20,000.00

0 %

20,000

คาจ้างเ มาอื่น

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาเชาที่ราชพั ดุ

0.00

0.00

175,032.00

180,000.00

0 %

180,000

คาถายเอก าร

0.00

0.00

61,876.00

100,000.00

0 %

100,000

คาประกันภัยอาคารพาณิชย

0.00

0.00

24,727.70

0.00

0 %

0

คาประกันภัยอาคารและอาคารอื่นที่เข้าขาย
ทําประกันภัย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

คาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย ิน

0.00

0.00

0.00

366,300.00

-23.56 %

280,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

200,000
200,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

54,736.00

0.00

0 %

0

คาเดินทางไปราชการ

0.00

44,932.00

0.00

195,000.00

-48.72 %

100,000

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

54,302.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

18,800.00

5,990.00

10,400.00

20,000.00

0 %

20,000

375,032.68

363,708.04

375,851.70

966,300.00

149,437.00

330,793.00

253,528.00

360,000.00

-2.78 %

350,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

33,785.00

48,765.00

51,796.00

100,000.00

50 %

150,000

วั ดุคอมพิวเตอร

92,780.00

92,693.46

96,255.00

150,000.00

0 %

150,000

276,002.00

472,251.46

401,579.00

610,000.00

คาไฟฟ้า

716,420.14

768,612.42

1,060,245.54

1,030,000.00

16.5 %

1,200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

225,691.43

252,626.13

286,948.49

371,000.00

-5.66 %

350,000

คาบริการโทรศัพท

32,229.22

31,080.03

30,754.54

35,000.00

0 %

35,000

คาบริการไปรษณีย

10,796.00

11,126.00

6,870.00

30,000.00

0 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

เดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

785,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

รวมค่าวัสดุ

650,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

7,922.77

14,830.90

13,452.28

40,000.00

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

993,059.56

1,078,275.48

1,398,270.85

1,506,000.00

1,655,000

รวมงบดาเนินงาน

1,646,398.24

1,918,234.98

2,211,301.55

3,282,300.00

3,290,000

ครุภัณฑ ํานักงาน

0.00

58,500.00

0.00

0.00

0 %

0

1. จัดซื้อเก้าอี้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

0.00

0.00

93,000.00

0.00

0 %

0

ประเภทครุภัณฑ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

37,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล (ตั้งโตะ)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

37,500.00

58,500.00

93,000.00

85,000.00

35,000

รวมงบลงทุน

37,500.00

58,500.00

93,000.00

85,000.00

35,000

รวมงานบริหารงานคลัง

3,904,138.24

4,335,774.98

4,826,515.44

5,838,000.00

6,626,066

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

11,878,947.99

13,280,122.36

13,591,952.39

18,561,952.00

21,041,586

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปลูกฝังอุดมการณประชาธิปไตย

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาล ําคัญ

0.00

0.00

32,000.00

40,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงค วม มวกนิรภัย

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

-100 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

28,215.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาล ําคัญ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

2. โครงการรณรงค วม มวกนิรภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

3. โครงการปลูกฝังอุดมการณประชาธิปไตย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

28,215.00

32,000.00

52,000.00

90,000.00

90,000

รวมงบดาเนินงาน

28,215.00

32,000.00

52,000.00

90,000.00

90,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

28,215.00

32,000.00

52,000.00

90,000.00

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

14,230.00

106,785.00

58,495.00

155,000.00

14,230.00

106,785.00

58,495.00

155,000.00

3,500.00

14,200.00

6,410.00

70,000.00

214.29 %

220,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

19,900.00

0.00

0.00

0.00

100 %

34,500

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0.00

0.00

19,800.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

23,400.00

14,200.00

26,210.00

120,000.00

304,500

รวมงบดาเนินงาน

37,630.00

120,985.00

84,705.00

275,000.00

404,500

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑการเกษตร

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

1. จัดซื้อเครื่องตัด ญ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

19,000

รวมค่าใช้สอย

-35.48 %

100,000
100,000

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
คาซอมแซมบํารุงรักษายานพา นะ
ครุภัณฑการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
1. จัดซื้อไฟกระพริบโซลารเซลล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุจํานวน 5 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

12,500.00

-100 %

0

ประเภทจัดซื้อไฟกระพริบโซลารเซลล

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

11,200.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อ ัวฉีดรถดับเพลิง จํานวน 1
ชุด

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

ประเภทคาซอมแซมครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับ
เพลิง

0.00

0.00

0.00

330,000.00

-100 %

0

ประเภท ายดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

42,000.00

-100 %

0

1. คาซอมแซมครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

รวมค่าครุภัณฑ์

150,000.00

306,000.00

11,200.00

529,500.00

ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อเลื่อยโซ ขนาดกระบอก ูบไมน้อยกวา
56.4 cc แรงม้า 0.56 แรงม้า ขนาดไมน้อย
กวา 11 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
1. จัดซื้อ ายดับเพลิง
คาซอมแซมบํารุงรักษายานพา นะ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
461,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
1. โครงการกอ ร้างอาคาร ํานักงานป้องกัน
และบรรเทา าธารณภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000

รวมงบลงทุน

150,000.00

306,000.00

11,200.00

529,500.00

1,961,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

187,630.00

426,985.00

95,905.00

804,500.00

2,365,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

215,845.00

458,985.00

147,905.00

894,500.00

2,455,500

1,008,900.00

1,054,380.00

1,098,840.00

1,386,000.00

9.83 %

1,522,260

เงินประจําตําแ นง

0.00

0.00

0.00

18,000.00

466.67 %

102,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

75,000.00

389.6 %

367,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,008,900.00

1,054,380.00

1,098,840.00

1,479,000.00

1,991,460

รวมงบบุคลากร

1,008,900.00

1,054,380.00

1,098,840.00

1,479,000.00

1,991,460

100 %

1,500,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

207,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

153,456.00

107,000.00

5.42 %

112,800

คาติดตั้งจานดาวเทียม

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

26,600.00

-100 %

0

41,910.00

0.00

3,668.00

160,000.00

-6.25 %

150,000

รวมค่าใช้สอย

41,910.00

207,000.00

187,124.00

293,600.00

262,800

รวมงบดาเนินงาน

41,910.00

207,000.00

187,124.00

303,600.00

262,800

1. จัดซื้อจอ มารททีวี ี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

36,400

2. จัดซื้อเครื่องเ ียง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

35,000

ประเภทครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

7,300.00

0.00

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาเดินทางไปราชการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ประเภทจอ มารททีวี ี

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

98,000.00

-100 %

0

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

1. จัดซื้อเครื่อง แกนเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

18,000

2. จัดซื้อระบบเน็ตเวิค พร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

0.00

16,000.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

52,000.00

7,300.00

120,000.00

279,400

รวมงบลงทุน

0.00

52,000.00

7,300.00

120,000.00

279,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,050,810.00

1,313,380.00

1,293,264.00

1,902,600.00

2,533,660

3,537,855.00

3,363,760.00

3,984,762.00

4,747,780.00

12.7 %

5,350,900

เงินประจําตําแ นง

0.00

0.00

147,000.00

680,400.00

-100 %

0

เงินวิทยฐานะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,050,000

1,400,350.00

1,557,731.00

1,556,735.50

1,884,432.00

10.91 %

2,090,109

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์
1. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ากล
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-20.94 %

ปี 2564

263,095.00

151,699.00

177,065.00

213,900.00

169,110

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,201,300.00

5,073,190.00

5,865,562.50

7,526,512.00

8,660,119

รวมงบบุคลากร

5,201,300.00

5,073,190.00

5,865,562.50

7,526,512.00

8,660,119

0.00

0.00

0.00

11,100.00

0 %

11,100

29,643.50

0.00

7,500.00

100,000.00

-50 %

50,000

29,643.50

0.00

7,500.00

111,100.00

333,300.00

361,905.00

193,900.00

360,000.00

-100 %

0

1. โครงการวันเด็กแ งชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

2. โครงการ งเ ริมเด็กและเยาวชนดีเดน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

3. โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

4. โครงการ งเ ริมทักษะวิชาการเด็กนัก
เรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเบี้ยประชุม
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

61,100

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

6. โครงการธรรมะกับ ิ่งแวดล้อม ํา รับนัก
เรียนประถมศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

7. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกมลา
ไย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,157,440

8. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,159,500

คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา

18,000.00

0.00

27,600.00

48,000.00

-100 %

0

คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
อนุบาล

0.00

33,300.00

0.00

34,400.00

-100 %

0

คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
อนุบาลศึกษา

0.00

0.00

32,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

0.00

0.00

0.00

63,640.00

-100 %

0

คาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

0.00

0.00

12,900.00

0.00

0 %

0

31,930.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล
ศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ูตร ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุด
โรงเรียน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนใน ังกัด อปท.

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแล
เด็ก

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาแ ลงความรู้ใน
โรงเรียน

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

16,800.00

-100 %

0

คาราย ัวนักเรียนระดับประถมศึกษา

57,395.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาราย ัวนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา

278,571.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาอุด นุนการจัดการเรียนการ อนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00

0.00

285,518.00

0.00

0 %

0

คาอุด นุนในการศึกษาอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.00

0.00

266,470.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคป้องกันยาเ พติดใน ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

21,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้
ดูแลเด็ก
คาใช้จายอินเทอรเนตโรงเรียนในระบบ
ADSL
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการอา ารกลางวัน รร.อนุบาลเทศบาล
ตําบลกมลาไ ย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

345,180.00

0.00

493,720.00

0.00

0 %

0

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลกมลาไ ย

0.00

471,080.00

0.00

632,000.00

-100 %

0

เงินคาอุด นุน ํา รับผู้ประกอบวิชาชีพครู
ังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00

0.00

0.00

240,000.00

-100 %

0

เงินคาอุด นุน ํา รับผู้ประกอบวิชาชีพครู
ังกัด ถานศึกษาของท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

44,000.00

-100 %

0

เงินอุด นุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.00

303,267.00

0.00

304,600.00

-100 %

0

เงินอุด นุน งเ ริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่นคาปัจจัยพื้นฐาน ํา รับนัก
เรียนยากจน

0.00

3,000.00

0.00

24,000.00

-100 %

0

เงินอุด นุน นับ นุนคาจัดการเรียนการ อน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00

352,907.00

0.00

251,600.00

-100 %

0

อุด นุน งเ ริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
คาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

7,000.00

0.00

13,200.00

20,000.00

0 %

20,000

1,091,376.00

1,575,459.00

1,341,308.00

2,278,040.00

2,226,338.36

0.00

0.00

0.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,731,940

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

100 %

2,297,516
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุเครื่องแตงกาย

38,400.00

41,580.00

44,640.00

96,600.00

-100 %

0

วั ดุการศึกษา

24,442.00

95,719.00

98,126.00

174,094.00

-100 %

0

0.00

2,240,555.12

2,303,287.16

2,191,790.00

-100 %

0

2,289,180.36

2,377,854.12

2,446,053.16

2,462,484.00

คาไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

0.00

220,000

รวมงบดาเนินงาน

3,410,199.86

3,953,313.12

3,794,861.16

4,851,624.00

6,310,556

ครุภัณฑ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

401,400.00

-100 %

0

1. จัดซื้อโตะและเก้าอี้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

46,800

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิด
แขวน พร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมน้อยกวา 24,000 บีทียู

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอก าร ขนาด ๑๐ ชอง
๔ ชั้น ขนาดไมน้อยกวา ๙๒๑x
๓๑๑x๑๘๐๕ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ลัง

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

2,297,516

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร ขนาด
๘๐x๗๕x๗๕ พร้อมเก้าอี้บุนวม มีล้อ ๔ ล้อ
จํานวน ๒ ตัว

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

5,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

8,300.00

-100 %

0

1. จัดซื้อโตะและเก้าอี้โรงอา าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

2. จัดซื้อเครื่องเลน นามกลางแจ้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

3. จัดซื้อโตะเก้าอี้นักเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

0.00

0.00

129,600.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อโตะ+เก้าอี้

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

ประภทครุภัณฑการศึกษา

0.00

0.00

0.00

39,500.00

-100 %

0

ประเภทครุภัณฑการศึกษา

0.00

220,000.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

6,500.00

-100 %

0

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ถังเก็บน้ําน้ําบนดิน แบบไฟเบอรกลา
ขนาด 2,000 ลิตร
ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑการเกษตร
ปัมน้ําแบบอัตโนมัติขนาดปัมน้ํา 250 วัตต
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องขยายเ ียง จํานวน ๑ ชุด

วันที่พิมพ : 5/10/2563 17:55

น้า : 24/76

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อเครื่องโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิก
เซล ขนาด ๓๒ นี้ว จํานวน ๔ เครื่อง

52,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

111,600.00

250,000.00

159,600.00

555,700.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000

รวมงบลงทุน

111,600.00

250,000.00

159,600.00

705,700.00

576,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวล
ผล จอขนาดไมน้อยกวา ๑๘.๕ นิ้ว
จํานวน ๒ เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์

426,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
ประเภทคาใช้จายในการปรับปรุง / ซอม
แซมอาคารเรียน

0 %

150,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

4,216,000.00

4,371,200.00

0.00

0.00

0 %

0

ประเภทรายจายเงินอุด นุน นวยงานของรัฐ
รือ นวยงานเอกชน

0.00

0.00

0.00

3,813,200.00

-24.47 %

2,880,000

อุด นุน ํา รับ นับ นุนอา ารกลางวัน

0.00

0.00

4,152,600.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

4,216,000.00

4,371,200.00

4,152,600.00

3,813,200.00

2,880,000

รวมงบเงินอุดหนุน

4,216,000.00

4,371,200.00

4,152,600.00

3,813,200.00

2,880,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

12,939,099.86

13,647,703.12

13,972,623.66

16,897,036.00

18,427,475

รวมแผนงานการศึกษา

13,989,909.86

14,961,083.12

15,265,887.66

18,799,636.00

20,961,135

1,225,620.00

1,262,420.00

1,162,260.00

1,282,650.00

38.91 %

1,781,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

67,200.00

67,200.00

67,200.00

67,200.00

0 %

67,200

เงินประจําตําแ นง

85,200.00

85,200.00

85,200.00

85,200.00

0 %

85,200

0.00

0.00

0.00

138,000.00

0 %

138,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

24,000.00

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,378,020.00

1,414,820.00

1,314,660.00

1,597,050.00

2,096,160

รวมงบบุคลากร

1,378,020.00

1,414,820.00

1,314,660.00

1,597,050.00

2,096,160

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

13,600

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

26,390.00

0.00

50,000.00

รวมค่าใช้สอย

2,000.00

26,390.00

0.00

50,000.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

2,000.00

26,390.00

0.00

50,000.00

123,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

43,600

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาเดินทางไปราชการ

60 %

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

2,900.00

-100 %

0

โตะคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

1,950.00

-100 %

0

โตะทํางานเ ล็ก

0.00

0.00

0.00

6,800.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

468,900.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

0.00

7,500.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

518,050.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

518,050.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,380,020.00

1,441,210.00

1,314,660.00

2,165,100.00

2,219,760

50,000.00

171,528.00

138,694.00

310,300.00

ครุภัณฑกี า
เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอที่มี ัตว
เป็นพา ะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

โครงการควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

71,000

โครงการรณรงคอา ารปลอดภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

65,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอา าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

50,000.00

171,528.00

138,694.00

310,300.00

211,000

รวมงบดาเนินงาน

50,000.00

171,528.00

138,694.00

310,300.00

211,000

รวมงานโรงพยาบาล

50,000.00

171,528.00

138,694.00

310,300.00

211,000

0.00

0.00

0.00

144,000.00

0.00

0.00

0.00

144,000.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

144,000
144,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

72,000.00

63,000.00

19,950.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการกําจัดวัชพืชในแ ลงน้ําธรรมชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการคืนชีวิตใ ้ ายน้ํา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการเยาวชนไทยใ ใจ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ น้าบ้านนามอง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

72,000.00

63,000.00

19,950.00

100,000.00

1,850.00

88,500.00

51,400.00

100,000.00

รวมค่าวัสดุ

1,850.00

88,500.00

51,400.00

100,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

73,850.00

151,500.00

71,350.00

344,000.00

344,000

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0 %

240,000

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

100,000

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0 %

100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาอุด นุนการดําเนินงานในศูนย อ ม.
เงินอุด นุนเอกชน
คาอุด นุนการดําเนินงานในศูนย อ ม.
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

90,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0

รวมเงินอุดหนุน

90,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000

รวมงบเงินอุดหนุน

90,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

163,850.00

391,500.00

311,350.00

584,000.00

584,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

1,593,870.00

2,004,238.00

1,764,704.00

3,059,400.00

3,014,760

219,140.00

300,000.00

366,000.00

384,400.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

รวมค่าใช้สอย

219,140.00

300,000.00

366,000.00

384,400.00

400,000

รวมงบดาเนินงาน

219,140.00

300,000.00

366,000.00

384,400.00

400,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ูงอายุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
คาอุด นุนเ ลากาชาดจัง วัดกา ินธุ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

219,140.00

300,000.00

366,000.00

404,400.00

420,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

219,140.00

300,000.00

366,000.00

404,400.00

420,000

183,480.00

194,220.00

205,380.00

221,760.00

3.35 %

229,200

1,170,000.00

972,000.00

932,774.00

764,000.00

112.04 %

1,620,000

130,000.00

108,000.00

104,000.00

96,000.00

87.5 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,483,480.00

1,274,220.00

1,242,154.00

1,081,760.00

2,029,200

รวมงบบุคลากร

1,483,480.00

1,274,220.00

1,242,154.00

1,081,760.00

2,029,200

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจ้างลูกจ้างประจํา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1,204,500.00

1,305,050.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

1,410,612.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000,000

ประเภทรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

1,701,080.00

-100 %

0

77,490.00

145,426.00

219,580.00

241,000.00

3.73 %

250,000

1,281,990.00

1,450,476.00

1,630,192.00

1,942,080.00

วั ดุงานบ้านงานครัว

69,464.00

114,942.00

117,943.00

120,000.00

0 %

120,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

70,300.00

42,925.00

21,990.00

100,000.00

-50 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

306,010.00

352,480.00

358,370.00

500,000.00

0 %

500,000

9,660.00

7,082.00

11,122.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

455,434.00

517,429.00

509,425.00

770,000.00

720,000

รวมงบดาเนินงาน

1,737,424.00

1,967,905.00

2,139,617.00

2,712,080.00

1,970,000

0.00

0.00

0.00

9,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,250,000

ค่าวัสดุ

วั ดุเครื่องแตงกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เครื่องฉีดน้ําแรงดัน ูง

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

85,650.00

0.00

0 %

0

1. จัดซื้อรถเข็นขยะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

32,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

26,600

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

35,600.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบล้อจักรยาน

0.00

11,900.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,700.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

11,900.00

121,250.00

29,700.00

88,600

รวมงบลงทุน

0.00

11,900.00

121,250.00

29,700.00

88,600

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3,220,904.00

3,254,025.00

3,503,021.00

3,823,540.00

4,087,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

3,220,904.00

3,254,025.00

3,503,021.00

3,823,540.00

4,087,800

ครุภัณฑการเกษตร
1. จัดซื้อเครื่องพนยา
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องปัมลม
ครุภัณฑอื่น
1. จัดซื้อโตะ แตนเล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

956,780.00

1,015,300.00

711,080.00

1,131,840.00

42.46 %

1,612,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

67,200.00

67,200.00

22,400.00

22,400.00

200 %

67,200

เงินประจําตําแ นง

67,200.00

67,200.00

22,400.00

106,500.00

-20 %

85,200

430,440.00

447,720.00

466,200.00

485,704.00

5.94 %

514,536

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,521,620.00

1,597,420.00

1,222,080.00

1,746,444.00

2,279,376

รวมงบบุคลากร

1,521,620.00

1,597,420.00

1,222,080.00

1,746,444.00

2,279,376

36,000.00

36,000.00

12,000.00

0.00

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

36,000.00

36,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108,000.00

-100 %

0

0.00

9,774.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

130,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ : 5/10/2563 17:55

น้า : 35/76

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

100 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

9,774.00

0.00

198,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

36,000.00

45,774.00

12,000.00

198,000.00

230,000

ครุภัณฑ ํานักงาน

0.00

0.00

217,950.00

22,050.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้

0.00

0.00

0.00

15,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

62,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุค

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

217,950.00

130,650.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

217,950.00

130,650.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,557,620.00

1,643,194.00

1,452,030.00

2,075,094.00

2,509,376

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ประเภทครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1,179,095.00

1,326,325.00

1,109,512.00

1,750,000.00

-100 %

0

โครงการจัดงานวันแม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นํา
ชุมชน และ อ ม.

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ผู้ ูงอายุเรื่องการ
ดูแล ุขภาพโดยรวม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเด็ก
และเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

โครงการพัฒนา ตรีและครอบครัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการ งเ ริมปลูกผักปลอด ารพิษ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ : 5/10/2563 17:55

น้า : 37/76

รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ งเ ริมอาชีพราษฎร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000

รวมค่าใช้สอย

1,179,095.00

1,326,325.00

1,109,512.00

1,750,000.00

1,750,000

รวมงบดาเนินงาน

1,179,095.00

1,326,325.00

1,109,512.00

1,750,000.00

1,750,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

1,179,095.00

1,326,325.00

1,109,512.00

1,750,000.00

1,750,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2,736,715.00

2,969,519.00

2,561,542.00

3,825,094.00

4,259,376

0.00

64,390.00

30,000.00

192,000.00

-100 %

0

โครงการแขงขันกี าต้านยาเ พติด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการแขงขันกี าโรงเรียนใน ังกัด
เทศบาลตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ งเ ริมการแขงขันกี าเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

64,390.00

30,000.00

192,000.00

40,000.00

55,000.00

0.00

100,000.00

รวมค่าวัสดุ

40,000.00

55,000.00

0.00

100,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

40,000.00

119,390.00

30,000.00

292,000.00

230,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

40,000.00

119,390.00

30,000.00

292,000.00

230,000

1,293,720.00

1,109,410.00

1,190,720.00

1,260,200.00

-100 %

0

โครงการจัดงานพระราษฎรบริ าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการจัดงาน มโภชศาล ลักเมือง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

โครงการประเพณีกฐิน ามัคคี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

โครงการประเพณีขึ้นปีใ ม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

100 %

50,000
180,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกี า

-50 %

50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการประเพณีลอยกระทง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

160,000

โครงการประเพณีวัน งกรานต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการประเพณีแ เทียนพรรษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

700,000

โครงการ งเ ริมทางด้านศา นา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

โครงการอบรมจริยธรรม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

รวมค่าใช้สอย

1,293,720.00

1,109,410.00

1,190,720.00

1,260,200.00

1,560,000

รวมงบดาเนินงาน

1,293,720.00

1,109,410.00

1,190,720.00

1,260,200.00

1,560,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1,293,720.00

1,109,410.00

1,190,720.00

1,260,200.00

1,560,000

0.00

400,000.00

500,000.00

0.00

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. โครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

400,000.00

500,000.00

0.00

500,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

400,000.00

500,000.00

0.00

500,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0.00

400,000.00

500,000.00

0.00

500,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,333,720.00

1,628,800.00

1,720,720.00

1,552,200.00

2,290,000

795,660.00

694,260.00

539,220.00

589,080.00

94.97 %

1,148,520

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

18,000

216,000.00

189,967.74

0.00

324,000.00

51.85 %

492,000

24,000.00

21,000.00

0.00

36,000.00

100 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,035,660.00

905,227.74

539,220.00

949,080.00

1,730,520

รวมงบบุคลากร

1,035,660.00

905,227.74

539,220.00

949,080.00

1,730,520

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

3,360.00

6,480.00

10,000.00

0.00

3,360.00

6,480.00

10,000.00

86,355.47

81,501.39

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

175,048.44

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-66.67 %

100,000

คาเดินทางไปราชการ

0.00

41,878.00

12,568.00

50,000.00

0 %

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

906,400.00

1,074,400.00

1,088,754.00

1,323,148.00

-5.47 %

1,250,816

992,755.47

1,197,779.39

1,276,370.44

1,673,148.00

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

696,934.00

322,015.00

494,026.00

500,000.00

0 %

500,000

วั ดุกอ ร้าง

325,638.26

365,244.37

219,308.26

500,000.00

0 %

500,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

35,000

2,730.00

19,200.00

1,169.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

1,025,302.26

706,459.37

714,503.26

1,020,000.00

1,055,000

รวมงบดาเนินงาน

2,018,057.73

1,907,598.76

1,997,353.70

2,703,148.00

2,465,816

รวมค่าตอบแทน

0 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

1,400,816

ค่าวัสดุ

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วั ดุเครื่องแตงกาย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
1. จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

18,600

เก้าอี้ ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

14,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

715,000

0.00

0.00

440,000.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

28,000.00

7.14 %

30,000

เครื่องพิมพ

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

14,900.00

0.00

470,000.00

60,000.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
1. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)
ครุภัณฑการเกษตร
โครงการจัดซื้อเครื่อง ูบน้ํา ขนาด 8*8 นิ้ว
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

763,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรลูกรังซอย
ประชาอุทิศ 1 , ประชาอุทิศ 2 ชุมชนคุ้ม
ใต้ มูที่ 2 ตําบลกมลาไ ย
ชวงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ
กว้าง 6.0 เมตร นา 0.10 เมตร ยาว
42 เมตร รือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา
25.2 ลูกบาศกเมตร
ชวงที่ 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ
กว้าง 6.0 เมตร นา 0.10 เมตร ยาว
22 เมตร รือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา
55.2 ลูกบาศกเมตร
ชวงที่ 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ
กว้าง 4.0 เมตร นา 0.10 เมตร ยาว
23.8 เมตร รือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา
9.52 ลูกบาศกเมตร
ชวงที่ 4 ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ
กว้าง 6.0 เมตร นา 0.10 เมตร ยาว
78.2 เมตร รือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา
46.92 ลูกบาศกเมตร

0.00

0.00

0.00

48,600.00

-100 %

0

วันที่พิมพ : 5/10/2563 17:55

น้า : 44/76

รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยรวมใจ 1 ชวงจากถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กเดิม ชุมชนเมืองใ ม มูที่ 15 ตําบล
กมลาไ ย
-กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว 17
เมตร กว้าง 4 เมตร นา 0.15 เมตร
รือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 68 ตารางเมตร
โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําคลองน้ําปา
ชุมชน ระบัว มูที่ 5 ตําบลกมลาไ ย
- วางทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ขนาดเ ้นผาศูนยกลาง 1.0 เมตร 4 จุด ๆ
ละ 12 ทอน รวมจํานวน 48 ทอน พร้อม
ดินถมปรับเกลี่ยเรียบ(ตามแบบเทศบาล
ตําบลกมลาไ ย)
โครงการปรับปรุงถนนวิบูลยกิจ ชุมชนใน
เมือง มูที่ 1 ตําบลกมลาไ ย และชุมชน
กุดกว้าง- นองโก มูที่ 3 ตําบล ลักเมือง
-ทุบรื้อผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก กอ ร้าง
รางรับน้ําลดแรงกัดเซาะของน้ํา จํานวน 3
จุด ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50-0.70
เมตร ยาว 4-5 เมตร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

43,300.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

181,800.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

42,200.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
กมลาไ ย ชุมชนในเมือง มที่ 1 ตําบล
กมลาไ ย
- ทุบรื้อกําแพงเดิมยาว 40 เมตร
- กอ ร้างรั้วใ มยาว 72 เมตร
- ถมดินปรับระดับพื้นที่ 1,700 ตารางเมตร
ูง 0.70 เมตร
- กอ ร้างบันไดภายนอกอาคาร จํานวน 3
จุด
- งานยกระดับฝาบอถังบําบัด จํานวน 4
จุด
- ติดตั้งถังน้ํา ํารองพร้อมปัมน้ํา จํานวน 1
จุด

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

495,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลูกรังรอบ นองบึง
บ้าน ชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2ตําบล ลักเมือง

0.00

147,000.00

0.00

0.00

0 %

0

. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเก็บของ ลัง ํานัก
งานเทศบาลตําบลกมลาไ ย ชุมชนกุดกว้าง
มูที่ 3 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

0.00

349,200.00

-100 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
4. โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อม
บอพักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนไชยกาล ( อง
ฝั่ง) ชวงประชา ุข ันต 3 ถึง ประชา ุข ันต
1 ยาวข้างละ 450 เมตร ชุมชนปากน้ํา
มูที่12 ตําบลกมลไ ย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

943,310.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนบริ ารชนบท ชวงตอจาก
ค ล.เดิม - ประชา ุข ันต 1 (ทั้ง องฝั่ง)
ชุมชนวัง ิน มูที่ 4 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,073,000

โครงการกอ ร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนประชา ุข ันต2 (2 ฝั่ง) ชวง
ถนนบริ ารชนบท-ถนนไชยกาล ชุมชนปาก
น้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

501,900

โครงการกอ ร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนประชาอุทิศ (2 ฝั่ง) ชวงถนน
บริ ารชนบท - ถนนไชยกาล ชุมชนวัง ิน
มูที่ 4 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

491,900

โครงการกอ ร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็ก ถนนมิตร ัมพันธ 4
ชวงตอจากถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม–
ถนนบริ ารชนบท ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

132,900.00

32.36 %

175,900

วันที่พิมพ : 5/10/2563 17:55

น้า : 47/76

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ถนนข้างกุดยาว
ชวงตอจากถนน ค ล. เดิม มูที่ 12 ต.กมลา
ไ ย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80
เมตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400
ตรม.

0.00

0.00

0.00

253,800.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ถนนมิตร
ัมพันธ 3 ชวงตอจากถนน ค ล. เดิม-กุด
ยาว มูที่ 12 ต.กมลาไ ย ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 17 เมตร รือมีพื้นที่
ผิวจราจร ค ล.ไมน้อยกวา 585 ตร.ม.

0.00

0.00

0.00

356,300.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนข้างดอนเจ้าปู ชวงบํารุงนคเรศ - ถนน
ฮุปฮาดบํารุงชุมชนในเมือง มูที่ 1 ตําบล
ลักเมือง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

599,000

โครงการกอ ร้างถนน คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนข้างบ้านยายทองออน ชุมชนคุ้มใต้ มู
ที่ 2 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

317,900

โครงการกอ ร้างถนน คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนมิตร ัมพันธ 3 ตอจากผิวจราจร
คอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม ถึง ถนนริ ารชนบท
ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

123,700
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนน คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนราษฎรพัฒนา ชุมชนน้ําจั้น มูที่ 7
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

176,600

โครงการกอ ร้างถนน คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอย น้าโรงเรียนบ้านน้ําจั้น(ข้างบ้าน
นายอรุณ) ชุมชนน้ําจั้น มูที่ 7 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

330,700

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนมิตร ัมพันธ 4 ชวงถนนบริ ารชนบท
ถึงไชยกาล ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ต
.กมลาไ ย

0.00

490,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

93,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

134,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

243,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยบริ ารชนบท 1 ชุมชนวัง ิน มูที่ 4
ตําบล ลักเมือง
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยฟากปาวซอย1(ด้านทิศเ นือ)ชุมชนฟาก
ปาว มูที่ 14 ตําบลกมลาไ ย

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนข้างบ้านยายจันทรแดง ชุมชนคุ้มใต้ มู
ที่ 2 ตําบล ลักเมือง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนมิตร ัมพันธ 3 ชวงถนนไชยกาล ยาว
160 เมตร ไปทางถนนริ ารชนบท ชุมชน
ปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยข้างศาล ลักเมืองชุมชนในเมือง มูที่ 1
ตําบล ลักเมือง
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยเจริญราษฎร - ุขาราษฎร ชุมชนโนน
วาง มูที่ 5

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยวิบูลยกิจ N1 ชุมชนกุดกว้าง มูที่ 3
ตําบล ลักเมือง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

474,000.00

-100 %

0

0.00

88,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

265,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนถนนบริ ารชนบท ชวงตอจากถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม ชุมชนปากน้ํา มู
ที่12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

494,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนทวีพัฒนา ชวงตอจากถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กเดิม ชุมชนฟากปาว มูที่ 14
ตําบลกมลไ ย

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนมิตร ัมพันธ 2 ชวงถนนบริ ารชนบทถึง
นองขุน ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

302,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

1,536,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

494,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนรอบ นองขุน ชุมชนน้ําจั้น มูที่ 7
ตําบลกมลาไ ย
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนรอบ นองบึงบ้าน ชวงศาลา มูบ้าน ถึง
ซอยคุ้มใต้- วนโคก ชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2
ตําบล ลักเมือง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางไปบ้านดอนยูง ตอจากถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กเดิม ชุมชน ระบัว มูที่ 5 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

490,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางไปบ้านโปโล ตอจากคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ชุมชน ระบัว มูที่ 5 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

493,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

493,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางไปพื้นที่การเกษตร ตอจากคอนกรีตเ ริม
เ ล็กเดิม ชุมชนในเมือง มูที่ 1 ตําบล
ลักเมือง

0.00

490,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลูกรัง ถนน ลัง
โรงเรียนบ้านน้ําจั้น ชุมชนน้ําจั้น มูที่ 7
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

41,300

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางไปพื้นที่การเกษตร (ด้านทิศตะวันออก
ของทาง ลวง มายเลข 214) ตอจากถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิมชุมชน ระบัว มูที่ 5
ตําบลกมลาไ ย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างถนนลูกรังซอย ุขาราษฎร บางบูรณะ ชุมชนโนน วาง มูที่ 5 ตําบล
ลักเมือง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

192,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลูกรังถนนราษฎร
บริ าร ชวงถนนประชาวรามิตรถึงแมน้ํา
ปาว ชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2 ตําบล ลักเมือง

0.00

135,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา ค ล.
ถนนประชา ามัคคี ชวงถนนทา
มาลานที-ถนนอุดม ุข กว้าง 0.60 เมตร
ยาว 225 เมตร ชุมชนน้ําจั้น มที่ 7 ต
.กมลาไ ย อ.กมลาไ ย จ.กา ินธุ

0.00

0.00

0.00

571,200.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ถนนบริ ารชนบท
(ทิศใต้) ชวงถนนประชา ุข ันต 3 ถึง น้า
โรงน้ําต้นน้ํา ยาว 286 เมตร ชุมชนปากน้ํา ม
.12 ต.กมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

425,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
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โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนถนนประชา ุข
ันต 4 ( องฝั่ง) ชวงถนนไชยกาลถึง ถนน
รวมมิตร ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลา
ไย

0.00

0.00

0.00

561,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนถนนรวม
มิตร( องฝั่ง)ชวงถนนประชา ุข ันต 3 ถึง
ถนนประชา ุข ันต 4 ชุมชนปากน้ํา มูที่
12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

285,260.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนประชา ุข ันต 3
( องฝั่ง) ชวงถนนไชยกาลถึง ถนนรวมมิตร
ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

568,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนทางไป นอง ระ
บัว (ทิศใต้) ชุมชน ระบัว มูที่ 5 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

756,700.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนประชา ุข ันต
2 ( องฝั่ง) ชวงถนนไชยกาล ถึง ถนนบริ าร
ชนบท ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลา
ไย

0.00

0.00

0.00

805,800.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนประชา ุข ันต 1
( องฝั่ง) ชวงถนนเกิดแก้ว ถึง ถนนบริ าร
ชนบท มูที่ 4 ชุมชนวัง ิน

0.00

0.00

0.00

549,100.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนน ระบัวพัฒนา
( องฝั่ง) ชวงถนนรอบบ้าน ชุมชน ระบัว
มูที่ 4 ตําบลกมลไ ย

0.00

497,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ํา พื้นที่ ลัง
ํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไ ย ชุมชน
กุดกว้าง มูที่ 3 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

0.00

223,600.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เ ริมเ ล็กรอบอาคารเอนกประ งคโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลกมลาไ ย ชุมชนใน
เมือง มูที่ 1 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

281,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําถนนถนน
ดํารงนุภาพ(2ฝั่ง) ชวงถนน ัญจรราชกิจ ถึง
ถนนรอบบ้าน ชุมชน ระบัว มูที่ 5 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

805,000

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําถนนประชา
ุข ันต 1 ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 และ
ชุมชนเมืองใ ม มูที่ 15

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,549,000
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โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําถนนศรี
จันทร(2 ฝั่ง) ชวงถนน ัญจรราชกิจ ถึงถนน
รอบบ้าน ชุมชน ระบัว มูที่ 5 ตําบลกมลา
ไย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

743,000

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําพร้อมบอ
พักคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนไชยกาล( อง
ฝั่ง)ชวงถนนไชยกาล - ถนนบริ ารชนบท
ยาว 416 เมตร ชุมชนวัง ิน มูที่ 4 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

636,600.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างอาคารชั้นเดียว ขนาด
20x45 เมตร และ 10x80 เมตร ภายในพื้นที่
ตลาดโอท็อป ชุมชนในเมือง มูที่ 1
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

6,537,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างอาคารเอนกประ งค
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกมลาไ ย
ชุมชนในเมือง มูที่ 1 ตําบลกมลาไ ย

0.00

1,193,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการแก้ปัญ าน้ําทวมขัง ซอยปฎิพัทธ
ชุมชนดอน วรรค มูที่ 11 ตําบลกมลา
ไย

0.00

984,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนประชาอุทิศ ( องฝั่ง) ชวงถนนเกิดแก้ว
ถึง ถนนบริ ารชนบท ชุมชนวัง ิน มูที่ 4
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

361,080.00

-100 %

0
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โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กถนนเรียบคลองชลประทาน (ทิศใต้)
ชวงทาง ลวง มายเลข 214 ไปด้านทิศ
ตะวันตก

0.00

0.00

0.00

276,700.00

-100 %

0

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กพร้อมระบบระบายน้ํา ถนนมิตร
ัมพันธ 2 ด้านทิศตะวันออก( องฝั่ง)ชวง
ถนนไชยกาลถึงถนนรวมมิตร ชุมชนปากน้ํา
มูที่ 12

0.00

0.00

0.00

416,680.00

-100 %

0

โครงการขยายผิวจราจรถนนถนน วน
โคก-คุ้มใต้(ทิศเ นือ ชวงตอจากขยายผิวเดิม
ถึงถนนโนนศรีเมือง) ชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2
ตําบล ลักเมือง

0.00

126,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรถนนบริ ารชนบท
( องฝั่ง) ชวงตอจากถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
เดิม ถึง มิตร ัมพันธ 2 ชุมชนปากน้ํา มูที่
12 ตําบลกมลไ ย

0.00

227,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรถนนบริ าร
ชนบท(ทิศใต้)ชวงถนนประชา ุข ันต 2 ถึง
ประตู น้าโรงเรียนปากน้ํา ชุมชนปากน้ํา
มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

176,500.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการขยายผิวจราจรถนนประชา ามัคคี
( องฝั่ง)ชวงตอถนนทามาลาที ถึงถนนอุดม
ุข ชุมชนน้ําจั้น มูที่ 7 ตําบลกมลาไ ย

0.00

43,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรถนนประชา ุข ันต
2 (ทิศตะวันออก) ชวงถนนบริ ารชนบทถึง
เกิดแก้ว ข้างโรงเรียนปากน้ํา ชุมชนปากน้ํา
มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

156,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรถนนประชา ุข ันต
4 ชวงถนนไชยกาล ถึง ถนนบริ ารชนบท
( องฝั่ง) ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ตําบล
กมลาไ ย

0.00

901,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรถนนรอบบ้าน ชวง
ตอจากถนนโนน วาง ามัคคี ถึงซอยรอบ
บ้านW1( องฝั่ง)ชุมชนโนน วาง มูที่ 5
ตําบล ลักเมือง

0.00

197,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

215,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

536,600.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซม ตอเติมอาคาร
ศาล ลักเมือง ชุมชนในเมือง มูที่ 1 ตําบล
ลักเมือง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางไปพื้นการเกษตร ( ด้านทิศตะวันตกของ
ทาง ลวง มายเลข 214) ชุมชน ระบัว
มูที่ 5 ตําบลกมลาไ ย
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเ ริม
เ ล็กถนน วนโคก – คุ้มใต้ ชวงตอจากผิว
จราจรAsphaltic เดิม ชุมชนโนน วาง มู
ที่ 5 ตําบล ลักเมือง

0.00

461,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําและขยาย
ผิวจราจรถนนราษฎรบริ ารชวงถนนกมลา
พิพัฒน-ถนน ุริยะวงศ(ทิศเ นือ) ชุมชน
กุดกว้าง มูที่ 3 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

260,300

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําถนนพิพัฒน
กมลาเขต (ทิศตะวันตก) ชวงบริ าร
ชนบท-ถนนเกิดแก้ว กว้าง 0.80 เมตร
ยาว 163 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.45 เมตร ยาว 183 เมตร นา
0.15 เมตร ชุมชนวัง ิน มที่ 4 ตําบล
กมลาไ ย อ.กมลาไ ย จ.กา ินธุ

0.00

0.00

0.00

820,200.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําและขยายผิว
จราจรถนนกมลาพิทักษ(ทิศเ นือ) ชวงถนน
ัญจรราชกิจ-ถนนพิพัฒนกมลาเขต ชุมชน
ในเมือง มูที่ 1 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

835,500

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําและขยายผิว
จราจรถนนกมลาพิพัฒนชวงถนนกมลา
พิทักษ - วิบูลยกิจ(2ฝั่ง) ชุมชนกุดกว้าง มูที่
3 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

825,100
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําและขยายผิว
จราจรถนนพิพัฒนกมลาเขตชวงถนนกมลา
พิทักษ-ถนนเกิดแก้ว(ทิศตะวันตก) ชุมชน
เมืองใ ม มูที่ 15 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

593,100

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําและขยายผิว
จราจรถนนโพธิ าร(ทิศตะวันตก) ชวงถนน
กมลาพิทักษ - ถนนราษฎรบริ าร ชุมชนใน
เมือง มูที่ 1 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

439,500

ปรับภูมิทัศนเกาะกลาง นองขุน ชุมชนเมือง
ใ ม มูที่ 15 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

495,000.00

-100 %

0

ปรับภูมิทัศน นอง ระบัว นอง ระบัว
ชุมชน ระบัว มูที่ 5 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

0.00

495,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

12,756,810.00

0.00

18,430,020.00

10,375,400

รวมงบลงทุน

14,900.00

12,756,810.00

470,000.00

18,490,020.00

11,139,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
คาออกแบบอาคารชั้นเดียว
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

11,037.79

185,155.72

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

489,100.00

63.57 %

800,000

รวมเงินอุดหนุน

11,037.79

185,155.72

0.00

489,100.00

800,000

รวมงบเงินอุดหนุน

11,037.79

185,155.72

0.00

489,100.00

800,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

3,079,655.52

15,754,792.22

3,006,573.70

22,631,348.00

16,135,336

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

267,000.00

0.00

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภูมิภาค

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาซื้อ รือแลกเปลี่ยนที่ดิน
โครงการจัดซื้อทีดิน
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
1. โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําซอยโพธิ
าร1( องข้าง) ชวงถนนโพธิ าร - ถนน
กมลาพิพัฒน ชุมชนในเมือง มูที่ 1
ตําบลกมลาไ ย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
กอ ร้างถนนซอยเจริญราษฎร- ุขขาราษฎร
ชุมชนโนน วาง ม.5 ต. ลักเมือง อําเภอ
กมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ มีรายละเอียด
ดังนี้
- ถางปากรุยทางเขตทางกว้าง 6 เมตร ยาว
140 ม. ลงลูกรัง นา 0.10 ม.
กอ ร้างถนนซอย ลังบ้านโนน วาง ามัคคี
ชุมชนโนน วาง ม.5 ต. ลักเมือง อําเภอ
กมลาไ ย จัง วัดกา ินธุมีรายละเอียดดัง
นี้
-ชวงที่ 1 ถางปากรุยทางเขตทางกว้าง 6
เมตร ยาว 297 ม. ูงเฉลี่ย 0.80 ม.ลงลูกรัง
นา 0.10 ม.

-ชวงที่ 2 ถางปากรุยทางเขตทางกว้าง 6
เมตร ยาว 50 ม. ูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงลูกรัง
นา 0.10 ม.

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

32,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
กอ ร้างระบบระบายน้ําชวงตอจากถนน
ราษฎรพัฒนา – ลําน้ําปาว ชุมชนน้ําจั้น มู
ที่ 7 ตําบลกมลาไ ย อําเภอกมลาไ ย
จัง วัดกา ินธุ ตั้งไว้ 162,000.- บาท มี
รายละเอียดดังนี้
-วางทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ขนาด
เ ้นผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 90
ทอน
-กอ ร้างบอพักคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ํา รับ
ทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ขนาดเ ้น
ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 9 บอ

161,000.00

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

0.00

ปี 2563

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2564

0

วันที่พิมพ : 5/10/2563 17:55

น้า : 63/76

รายจ่ายจริง
ปี 2560
กอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็กในบริเวณ
โรงฆา ัตว ชุมชนน้ําจั้น มูที่ 7 ตําบลกมลา
ไ ย อําเภอกมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ
มีรายละเอียดดังนี้
- กอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก นา
0.15 เมตร มีพื้นที่ไมน้อยกวา 95 ตาราง
เมตร
- กอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน
อาคาร นา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไมน้อย
กวา 73 ตารางเมตร
-กอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก นา
0.10 เมตร มีพื้นที่ไมน้อยกวา 37 ตาราง
เมตร
แก้ปัญ าน้ําทวมชุมชนน้ําจั้น ถนนประชา
ามัคคี ชุมชนน้ําจั้น มูที่ 7 ตําบลกมลา
ไ ย อําเภอกมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ ตั้ง
ไว้ 35,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
-วางทอระบายน้ําใย ิน ขนาดเ ้นผาศูนย
กลาง 0.20 เมตร จํานวน 11 ทอน
-กอ ร้างบอพักคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ํา รับ
ทอระบายน้ําคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ขนาดเ ้น
ผาศูนยกลาง 0.20 เมตร จํานวน 4 บอ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนถนน
เจริญราษฎร ( องข้าง) ชวงตอจากคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก ถึงถนนโนน วาง ามัคคี ชุมชน
โนน วาง มูที่ 5 ตําบล ลักเมือง อําเภอ
กมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ ตั้งไว้ 31,000
.- บาท มีรายละเอียดดังนี้กอ ร้างแล้วเ ร็จ
- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว
ข้างละ 21 เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.20
เมตร รือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 50.4 ตาราง
เมตร นา 0.15 เมตร
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนถนน
บริ ารชนบท( องด้าน) ชวงตอจากถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิมยาว 120 เมตร
ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย
อําเภอกมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ มีราย
ละเอียดดังนี้
- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว
120 เมตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร รือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 720 ตารางเมตร
นา 0.15 เมตร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

31,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

446,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนนถนน
ม าวินิจฉัย (ด้านทิศเ นือ) ชวงถนน ัญจร
ราชกิจ – ถนนดํารงคอุทิศ ชุมชนดอน
วรรค มูที่ 11 ตําบลกมลาไ ย อําเภอ
กมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ มีรายละเอียด
ดังนี้
- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว
315 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร รือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 787.50 ตารางเมตร
นา 0.15 เมตร
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนน
ประชา ุข ันต 3(ด้านทิศตะวันออก) ชวง
ถนนบริ ารชนบท –
ถนนไชยกาล ชุมชนปากน้ํา มูที่ 12
ตําบลกมลาไ ย อําเภอกมลาไ ย จัง วัด
กา ินธุ มีรายละเอียดดังนี้
- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว
315 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร รือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 787.5 ตารางเมตร นา
0.15 เมตร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

494,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

486,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กถนน วน
โคก – คุ้มใต้ (ด้านทิศเ นือ) ชวงจากถนน
อุปฮาดบํารุง
ชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2 ตําบล ลักเมือง
อําเภอกมลาไ ย จัง วัดกา ินธุ มีราย
ละเอียดดังนี้
- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว
400 เมตร กว้างเฉลี่ย 2 เมตร รือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร นา 0.15
เมตร
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยบํารุงนคเรศ R1 ชวงตอจากคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก
ยาว 10.50 เมตร ชุมชนในเมือง มูที่ 1
ตําบล ลักเมือง อําเภอกมลาไ ย จัง วัด
กา ินธุ ตั้งไว้ 20,300.- บาท มีราย
ละเอียดดังนี้
-กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว
10.50 เมตร กว้าง 3 เมตร รือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 31.50 ตารางเมตร นา 0.15
เมตร พร้อมลงลูกรังไ ลทางปรับเกลี่ยเรียบ
จํานวน 2 ลูกบาศกเมตร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

492,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนกมลาไ ย – โปโล ชวงตอจากถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม ชุมชน ระบัว มูที่
5 ตําบล ลักเมือง อําเภอกมลาไ ย
จัง วัดกา ินธุ มีรายละเอียดดังนี้
-กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ยาว
150 เมตร กว้าง 5 เมตร รือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 750 ตารางเมตร นา 0.15
เมตร พร้อมลงลูกรังไ ลทางปรับเกลี่ยเรียบ
จํานวน 23 ลูกบาศกเมตร

454,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนบริ ารชนบท ชวงตอ
จาก ค ล. เดิม 160 เมตร ยาว 160 เมตร
กว้าง 5 เมตร ชุมชนปากน้ํา ม.12 ต.กมลา
ไย

0.00

0.00

492,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กซอยข้างศาลา มูบ้านชุมชน
กุดกว้าง มูที่ 3 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

107,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กซอยคุ้มใต้ – วนโคก ลง นองบึง
บ้านชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

162,000.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กซอยโนน วาง 1 ชวงถนนโนน
วาง–ถนนรอบบ้านชุมชนโนน วาง มูที่ 5
ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

273,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กซอยราษฎรบริ าร 1 ชุมชนใน
เมือง มูที่ 1 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

35,600.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กซอย ุขาราษฎร - บางบูรณะ
ชุมชนโนน วาง มูที่ 5 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

496,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนทางเข้าดอนเจ้าปูชุมชนน้ําจั้น
มูที่ 7 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

151,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนทางไปบอขยะ ชวงตอจากผิว
จราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม (ข้างคลองชล
ประทาน) ชุมชนโนน วาง มูที่ 5 ตําบล
ลักเมือง

0.00

0.00

492,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนทางไปพื้นที่การเกษตร ตอ
จากผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม ชุมชน
ฟากปาว มูที่ 14ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

151,000.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนไปเมรุวัดอโนมานที ชุมชน
ปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

334,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนโพธิ์ทอง ชุมชนคุ้มใต้ มู
ที่2ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

127,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนรอบ นองบึงบ้านชุมชนคุ้ม
ใต้ มูที่2ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

494,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนนราษฎรบริ ารทางแมน้ําปาว
ชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

184,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็กถนน วนแตง ชวงตอจากผิว
จราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิมชุมชนโนน
วาง มูที่5ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

493,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําซอยประชา
อุทิศ( องข้าง) ชวงถนนบริ ารชนบท - ถนน
เกิดแก้ว ชุมชนวัง ิน มูที่ 4 ตําบลกมลา
ไย

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างระบบระบายน้ําถนนประ
ชาวรามิตร ( องฝั่ง) ชวง ถานีอุตุนิยมวิทยา
ถึง ถนนราษฎรบริ ารชุมชนคุ้มใต้ มูที่ 2
ตําบล ลักเมือง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

169,000.00

0.00

0 %

0

343,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนกมรัตนโ ภณ (ทิศตะวันตก) ชวงถนน
กมลาพิทักษ ถึง ถนนเกษาราม ชุมชน
กุดกว้าง มูที่ 3 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

30,700.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนดํารงอุทิศ( องฝั่ง) จากถนนม าวินิจฉัย
ไปทางทิศใต้ ชุมชนดอน วรรค มูที่ 11
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

141,000.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนประชา ุข ันต 3 (ทิศตะวันตก) ชวง
ถนนบริ ารชนบท – ถนนไชยกาล ชุมชน
ปากน้ํา มูที่ 12 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

471,000.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนประชา ุข ันต 1 ชวงถนนบริ าร
ชนบท–ถนนไชยกาล ( องข้าง)ชุมชนวัง ิน
มูที่ 4 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

482,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างอาคารเรียนชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกมลาไ ย
อาคารชั้นเดียว ขนาด 8.00*8.50 เมตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนเมืองใ มก้าว น้า( องข้าง) ชุมชนเมือง
ใ ม มูที่15 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

64,000.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนรอบบ้าน (ด้านทิศตะวันตก) ชุมชน ระ
บัว มูที่5 ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

133,000.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนน ระบัวพัฒนา ชวงตอจากผิวจราจร
คอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม – ถนนกมลา
ไ ย-โปโล ( องข้าง) ชุมชน ระบัว มูที่ 5
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

243,000.00

0.00

0 %

0

โครงการขุดลอก นองบึงบ้าน ปริมาณ
8,000 ลบ.ม. ขนาด 50*80*2 เมตร มู 2
ชุมชนคุ้มใต้

0.00

0.00

460,000.00

0.00

0 %

0

โครงการขุดลอก นองบึงบ้านชุมชนคุ้มใต้
มูที่ 2 ตําบล ลักเมือง

0.00

0.00

486,000.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อที่ดิน น้าตลาด ดเทศบาล
ตําบลกมลาไ ย ชุมชนดอน วรรค มู
ที่11ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

3,100,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําถนนโพธิ าร
ชวงถนนกมลาพิทักษ – ถนนวิบูลยกิจ(ด้าน
ทิศตะวันตก) ชุมชนในเมือง มูที่ 1
ตําบลกมลาไ ย

0.00

0.00

428,000.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัด าแพเ ล็กเพื่อติดตั้งเครื่อง ูบน้ําด้วย
พลังงานไฟฟ้า
-แพเ ล็กขนาด 36.6*5.4 เมตร
-รื้อและติดตั้งเครื่อง ูบน้ําเดิมบนแพเ ล็ก
ใ ม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

468,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างถนน ค ล. ถนนทางไปพื้นที่การ
เกษตร ถึง ุดเขตเทศบาลชุมชน ระบัว ม.5
ต.กมลาไ ย อ.กมลาไ ย จ.กา ินธุ ยาว
150.00 ม. กว้าง 4.00 ม. นา 0.15 ม.

0.00

375,000.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างถนน ค ล. ถนนไปบอขยะชุมชนค้ม
ใต้ ม.2 ต. ลักเมือง อ.กมลาไ ย จ.กา ินธุ
ยาว 120.00 ม. กว้าง 5.00 ม. นา 0.15
ม.

0.00

372,000.00

0.00

0.00

0 %

0

กอ ร้างถนน ค ล. ถนนรอบ นองบึงบ้าน
ด้านทิศใต้ชุมชนค้มใต้ ม.2 ต. ลักเมือง อ
.กมลาไ ย จ.กา ินธุ ยาว 160.00 กว้าง
5.00 ม. นา 0.15 ม.

0.00

493,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยบางบูรณะ-บ้านบึงไฮ ชุมชนโนน วาง
มที่ 5 ต. ลักเมือง

0.00

0.00

228,000.00

0.00

0 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยบํารุงนคเรศ R1 ชุมชนในเมือง ม.1
ตําบล ลักเมือง

96,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอย วนโคกคุ้มใต้ R2 ชุมชนคุ้มใต้

173,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนกมลาไ ย-บ้านโปโล ชวงตอจากผิว
จราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม ชุมชน ระบัว

462,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนทางไปพื้นที่การเกษตร ชวงตอจากผิว
จราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็กเดิม ชุมชน ระบัว

498,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนน วนแตง ชวงตอจากถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กเดิม ชุมชนโนน วาง

462,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก ถนนทางไปบอขยะ ชวงตอจาก
ผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก เดิม (ข้างคลอง
ชลประทาน) ชุมชนโนน วาง มที่ 5 ต. ลัก
เมือง

0.00

0.00

460,000.00

0.00

0 %

0

331,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนเกิดแก้ว( องข้าง)ชวงตอจาก ค ล
.เดิม-ประชา ุข ันต 3 ชุมชนปากน้ํา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนประชา ุข ันต 2( องข้าง) ชวงถนนเกิด
แก้ว-ถนนบริ ารชนบท ชุมชนปากน้ํา

331,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนม าวินิจฉัย (ด้านทิศใต้) ชวงทาง ลวง
214-ถนนกมลาพิพัฒน ชุมชนดอน วรรค

256,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนน ุขาราษฎร( องข้าง)ชวงถนน วน
โคก-คุ้มใต้ - ถนนโนน วาง ามัคคี ชุมชน
โนน วาง

391,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนน ัญจรราชกิจ ชุมชน
ในเมือง มที่ 1 ต.กมลาไ ย

0.00

0.00

131,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนน ัญจรราชกิจ (ทิศ
ตะวันตก) ชวง ี่แยกไปบ้านโพนงาม ชุมชน
ฟากปาว มที่ 14 ต.กมลาไ ย

0.00

0.00

460,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,842,400.00

1,240,000.00

12,195,300.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

7,842,400.00

1,240,000.00

12,195,300.00

0.00

0
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ปี 2561
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนไฟฟ้า วนภูมิภาค

0.00

0.00

595,972.39

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

595,972.39

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

595,972.39

0.00

0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

7,842,400.00

1,240,000.00

12,791,272.39

0.00

0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10,922,055.52

16,994,792.22

15,797,846.09

22,631,348.00

16,135,336

211,135.00

206,665.00

204,223.00

222,000.00

63.45 %

362,850

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

9,406,400.00

9,791,300.00

10,559,700.00

13,000,000.00

7.64 %

13,993,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,716,000.00

2,836,800.00

2,676,000.00

3,460,000.00

10.98 %

3,840,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอด

48,500.00

30,500.00

31,000.00

48,000.00

25 %

60,000

75,112.00

0.00

439,467.00

676,660.00

69.95 %

1,150,000

1,177,452.15

1,164,382.82

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการจัดจราจร

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-66.67 %

100,000

เงินคาใช้จายในการจัดจราจร

0.00

0.00

49,600.00

0.00

0 %

0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

ํารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
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เงินบํารุง มาคม ันนิบาตแ งประเทศไทย

0.00

0.00

70,829.47

71,500.00

0.7 %

72,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0 %

800,000

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0 %

300,000

742,648.00

790,630.00

849,352.00

875,800.00

1.89 %

892,320

รวมงบกลาง

14,377,247.15

14,820,277.82

15,980,171.47

19,753,960.00

21,570,170

รวมงบกลาง

14,377,247.15

14,820,277.82

15,980,171.47

19,753,960.00

21,570,170

รวมงบกลาง

14,377,247.15

14,820,277.82

15,980,171.47

19,753,960.00

21,570,170

รวมแผนงานงบกลาง

14,377,247.15

14,820,277.82

15,980,171.47

19,753,960.00

21,570,170

รวมทุกแผนงาน

60,488,354.52

70,671,842.52

70,699,749.61

93,306,030.00

96,235,663

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน
เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

น้า : 1/59
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล มลาไ ย
า ภ มลาไ ย จัง วัด า ินธ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 96,235,663 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,415,520 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,471,020 บาท

รวม

2,848,360 บาท

จานวน

725,760 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นใ ้แ ่นาย ทศมนตรีและร งนาย
ทศมนตรี ตามบัญชี ัตรา งิน ดื นค่าต บแทนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดื น ค่าต บแทนและประโยชน
ต บแทน ื่นข งนาย ทศมนตรี
ร งนาย
ทศมนตรี ฯ พ.ศ.2544
งินค่าต บแทนประจาตาแ น่งนาย /ร งนาย
จานวน

180,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนประจาตาแ น่งใ ้แ ่นาย ทศมนตรี
และร งนาย ทศมนตรี ตามบัญชี ัตรา งิน ดื นค่าต บแทนตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดื น ค่าต บแทนและ
ประโยชนต บแทน ื่นข งนาย ทศมนตรี ร งนาย ทศมนตรี ฯ
พ.ศ.2544
งินค่าต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย
จานวน

180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนพิ ศษใ ้แ ่นาย ทศมนตรีและร ง
นาย ทศมนตรี ตามบัญชี ัตรา งิน ดื นค่าต บแทนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดื น ค่าต บแทนและประโยชน
ต บแทน ื่นข งนาย ทศมนตรี ร งนาย ทศมนตรี ฯ พ.ศ
.2544
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งินค่าต บแทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย งค าร
บริ าร ่วนตาบล

จานวน

207,400 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทน ลขาน ารและที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ตามบัญชี ัตรา งิน ดื นค่าต บแทนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดื น ค่าต บแทนและประโยชน
ต บแทน ื่นข งนาย ทศมนตรี
ร งนาย
ทศมนตรี ฯ พ.ศ.2544
งินค่าต บแทน มาชิ ภา งค รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
จานวน

1,555,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนประธาน ภา ทศบาล ร งประธาน
ภา ทศบาลและ มาชิ ภา ทศบาล ตามบัญชี ัตรา งิน ดื นค่า
ต บแทนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดื น ค่า
ต บแทนและประโยชนต บแทน ื่นข งนาย ทศมนตรี ร ง
นาย ทศมนตรี ฯ พ.ศ.2544
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,622,660 บาท

จานวน

4,524,840 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรง งิน
ดื นประจาป
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งาน
จานวน

151,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนราย ดื นข งพนั งาน ่วนท้ งถิ่นที่
ได้รับ งินประจาตาแ น่งและมี ิทธิได้รับค่าต บแทน ป็นราย
ดื น ท่า ับ ัตรา งิน ดื นประจาตาแ น่งที่ได้รับและ ป็น งิน พิ่ม
ค่าคร งชีพชั่วคราวข งพนั งาน ทศบาล
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

187,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งผ้บริ าร
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

680,208 บาท

งิน ดื นพนั งาน

1. ประ ภทค่าต บแทนพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 140,208.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนใ ้ ับ
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ัง ัด านั ปลัด ทศบาลตาบล มลา
ไย
2. ประ ภทค่าต บแทนพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 540,000.-บาท พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนใ ้
พนั งานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติ น้าที่ช่วยงาน านั ปลัด ทศบาล

จานวน
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งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง

จานวน

79,212 บาท

รวม

5,376,000 บาท

รวม

2,300,000 บาท

จานวน

2,060,000 บาท

ค่า บี้ยประชม

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ยประชมคณะ รรม ารที่ ภา ทศบาลแต่งตั้ง
ขึ้น รื คณะ รรม าร ื่นที่ปฏิบัติงานใ ้แ ่ ทศบาล
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

60,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารแ ่
พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างใน รณีมีงาน ร่งด่วนที่ทาน
วลาราช าร รื วัน ยด
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

120,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าบ้านข งพนั งาน ทศบาลผ้มี ิทธิ บิ ค่า ช่า
บ้าน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบตร

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้าง ตาม
ระ บียบ ฯ า นด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ ่ งค รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็น
1.1 งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณี
พิ ศษ จานวน 2,000,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทน งิน
ประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษแ ่พนั งาน ่วนท้ งถิ่นและ
พนั งานจ้าง ทศบาลตาบล มลาไ ย
1.2 งินค่าต บแทนผ้ช่วย ลื งานทางราช าร จานวน 60,000
.-บาท พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใ ้ ับบคคล รื ผ้ปฏิบัติราช าร ัน
ป็นประโยชนแ ่ ทศบาล

พื่ จ่าย ป็นค่าช่วย ลื รื ารศึ ษาบตรข งผ้มี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบ ฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

2,520,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าว ารทาง ื่ ต่าง ๆ
ิ่งพิมพต่าง ๆ รื ารจัดทาแผ่นป้ายโฆษณาประชา ัมพันธใน
ิจ รรม ทศบาลและค่าใช้จ่ายจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าว
าร ิ่งต่าง ๆ ที่จา ป็น
ค่าจ้าง มาบริ าร
จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารใน ารจ้าง มาและจัดทา ว็ปไซต
ทศบาล รื จ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้างทา าร ย่าง นึ่ง ย่าง
ใด ซึ่งไม่ใช่ ป็น ารประ บดัดแปลง ต่ ติมครภัณฑ รื ิ่ง ่
ร้าง ย่างใดและ ย่ในความรับผิดช บข งผ้รับจ้าง ตั้งจ่ายจา
งินรายได้
ค่าถ่าย าร
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าถ่าย ารที่ใช้ใน าร ิจ ารข ง ทศบาลและ
ื่น ๆ ที่จา ป็น
ค่าธรรม นียมและลงทะ บียนต่างๆ

จานวน

40,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่าง ๆ และค่าลงทะ บียน ช่น ค่า
ธรรม นียมศาล ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ค่า
ธรรม นียมต่างฯลฯ ป็นต้น
ค่ารับวาร าร

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าโฆษณาและ ผยแพร่

พื่ จ่าย ป็นค่ารับ นัง ื พิมพ วาร าร รื นัง ื ื่น ๆ ที่จา
ป็นใน ารปฏิบัติราช าร
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร

จานวน

270,000 บาท

ค่า ดินทางไปราช าร

จานวน

200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลงทะ บียน
ต่างๆและรายจ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารข งผ้
บริ าร ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาลและ
พนั งานจ้าง
โครง ารแ ้ไขปัญ ายา พติด

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

แย ป็น
1. ค่ารับร ง จานวน 60,000.-บาท พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน าร
รับร งใน ารต้ นรับบคคล รื คณะบคคล และค่า ลี้ยงรับร ง
ใน ารประชม ภาท้ งถิ่น คณะ รรม าร รื คณะ น รรม าร
ที่ได้รับแต่งตั้งตาม ฎ มาย รื ตามระ บียบ ฯ
2. ค่าจัดพิธี ารทางศา นาประ พณีและรัฐพิธีต่าง ๆ
จานวน 10,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน
าคัญทางศา นา ประ พณี งานรัฐพิธีและวัน าคัญ ื่น ๆ
3. โครง ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติ ถาบันชาติศา นาพระ
ม า ษัตริยแ ่งราชวงศจั รี จานวน 200,000.-บาท พื่ จ่าย
ป็นค่าใช้จ่าย ารจัดงาน ฉลิมพระ ียรติ ถาบันชาติศา นาพระ
ม า ษัตริยแ ่งราชวงศจั รี ตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด ที่ มท.0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรมโครง ารแ ้ไขปัญ ายา พ
ติด ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวิทยา ร ค่า
ารและค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ตามโครง าร
โครง าร ข้าค่าย ่ง ริมคณธรรม จริยธรรมต่ ต้าน ารทจริตตาม
แนวทาง ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง
พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าวิทยา ร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า
จัด ถานที่และราย าร ื่น ๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ตามโครง าร ฯ
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โครง ารจัดงานวัน ทศบาล

จานวน

50,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน ทศบาล ค่าจัดทาป้าย ค่า
า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวิทยา ร รื รายจ่าย ื่นที่จา ป็นตาม
โครง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง
โครง ารฝึ บรมชดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติ

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าวิทยา ร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า
จัด ถานที่และราย าร ื่น ๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ตามโครง าร ฯ
โครง ารพัฒนาศั ยภาพผ้บริ าร ทศบาล มาชิ ภา ทศบาลและ จานวน
พนั งาน ทศบาล

500,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า
วิทยา ร รื รายจ่าย ื่นที่จา ป็นตามโครง ารฝึ บรมพัฒนา
ศั ยภาพผ้บริ าร มาชิ ภา ทศบาลและพนั งาน ทศบาล
โครง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง

จานวน

300,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า
วิทยา ร รื รายจ่าย ื่นที่จา ป็นตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง
โครง ารรณรงค มาไม่ขับ

จานวน

40,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารรณรงค มาไม่ขับ ช่น ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวิทยา ร ค่า ารและค่าใช้
จ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ตามโครง าร
โครง าร ลื ตั้ง มาชิ ภาท้ งถิ่นและผ้บริ ารท้ งถิ่น
จานวน

600,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าดา นิน าร ลื ตั้ง มาชิ ภาท้ งถิ่น และผ้
บริ ารท้ งถิ่น ช่น ค่าต บแทนนาย า ภ / ค่าต บแทนนาย
ทะ บียนท้ งถิ่น / ค่าต บแทนคณะ รรม าร าร ลื ตั้งประ
จา ปท. ค่าต บแทน จนท.ผ้ดา นิน าร ลื ตั้ง ค่าวิทยา ร ค่า
า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด านั งาน ค่าวั ด ป รณต่าง ๆ ที่
ี่ยว ับ าร ลื ตั้ง และรายจ่าย ื่นๆที่ ี่ยวข้ งและจา ป็นตาม
โครง าร ลื ตั้ง มาชิ ภาท้ งถิ่น และผ้บริ ารท้ งถิ่น
ค่าบารงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบารงรั ษา รื ซ่ มแซมวั ด ครภัณฑต่าง ๆ
ช่น รถยนต ี่ประต รถจั รยานยนตและ ื่น ๆ ที่จา ป็น
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ค่าวัสดุ

รวม

546,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

50,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ ระดาษ ปา า ดิน แบบ
พิมพต่าง ๆ ช่น แบบพิมพที่ใช้ในงานทะ บียนราษฎร และวั ด
ื่น ๆ ที่จา ป็น
วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

50,000 บาท

วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดงานบ้านงานครัว ช่น ชด
าแฟ ถาด จาน ช้ น ผ้าปโตะ แ ้วน้า ื้ ้า ี้ และ ื่นๆที่จะ
ป็นต้ งใช้ใน ิจ ารข ง ทศบาลตาบล มลาไ ย
วั ดยานพา นะและขน ่ง

จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ แบต ต รรี่ พลา ตลับปืน ระบบแ ร รื
วั ดที่ ป็น ่วนประ บข งรถยนต รื ื่น ๆ ที่จา ป็น
วั ด ชื้ พลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

170,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ น้ามันดี ซล บนซิน น้ามัน ครื่ ง และ ื่น ๆ
ที่จา ป็น
วั ด าร ษตร
จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ และ ป รณติดตั้งระบบ ครื ข่าย
ค มพิว ต ร ประ บด้วย
1. ป รณ รวม าย ิน ต ร นต (โ ลด บาลานซ) จานวน 1 ตัว
2. วิชชิง ฮับ ขนาด 16 พ ต 10/100/1000 จานวน 2 ตัว
3. วิชชิง ฮับ ขนาด 8 พ ต 10/100/1000 จานวน 2 ตัว
4. าย ัญญาณ Cate ยาว 300 มตร แบบภายใน จานวน 2
ล่ ง
5.แจ RJ45 cat5e ตัวผ้ จานวน 100 ตัว
6. ายไฟ vFF 2x1 100 มตร จานวน 1 ขด
7. ิ๊ปตี ายแลน 10 ล่ ง จานวน 10 ล่ ง
8.ค่าแรงติดตั้งระบบและ ป รณ ื่น ๆ ใน ารติดตั้งที่จา ป็น

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ พันธปลา วั ด าร ษตร ไม้ด ไม้
ประดับ ป๋ย ระถาง จ บ ียม มล็ดพันธพืช พันธไม้ ญ้า
ประดับและวั ด ื่นที่จา ป็น
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ป รณซ่ มบารงระบบ ล้ งวงจรปดและ
วั ด ื่น ๆ ที่ ี่ยวข้ ง
วั ดค มพิว ต ร

จานวน

6,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ น่วย บ็ ข้ มลน พื่ ใช้ ับ ครื่ ง
ค มพิว ต รใน ารจัด ็บข้ มล ิจ ารข ง ทศบาลตาบล มลา
ไย
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

488,500 บาท

รวม

488,500 บาท

จานวน

57,500 บาท

จานวน

32,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ้า ี้ านั งาน โดยมีรายละ ียด คื ้า ี้
านั งาน ีดา มนร บตัวได้ ามารถปรับโย นและล็ ค าร
นได้ ปรับระดับ ้า ี้ได้ ร งรับน้า นั ได้ ง ด 100 . ขนาด
ไม่น้ ย ว่า 55 x 63 x 81 ซม.
3.จัดซื้ ต้ ล็ 2 บาน แบบทึบ
จานวน

15,000 บาท

ค่าบริ ารไปรษณีย
พื่ จ่าย ป็นค่า า รแ ตมป์ และค่าฝา ่งไปรษณียและ ื่น ๆ ที่
จา ป็น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
1.จัดซื้ โตะ ม่บชา
พื่ ป็นค่าจัดซื้ โตะ ม่บชา จานวน 2 ชด คื
1. โตะ ม่บชา จานวน 50,000.-บาท รายละ ียดคื โตะ ม่
บชา ม่ 9 น้า 10 ไม้ ั ปดท ง ต็ม ประ บด้วย โตะ ม่
น้า ว้าง 10 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว จานวน 9 ตัว ฐานโตะ ม่
บชา ขนาดโดยประมาณ น้า ว้าง 165x ลึ 100x ง 40 ซม.
2. โตะ ม่บชา จานวน 7,500.-บาท รายละ ียดคื โตะ ม่
บชา 9 ตัว ความ ว้างตัวละ 9 นิ้ว ทาด้วยไม้ ั มีฐานร งโตะ
ม่
2.จัดซื้ ้า ี่ านั งาน

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ต้ ล็ 2 บาน แบบทึบ รายละ ียด คื มีมื จับ
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ต า รรม (ม )
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4.จัดซื้ ้า ี้ประธาน

จานวน

5,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ้า ี้ประธาน โดยมีรายละ ียด คื ้า ี้ที่นั่ง
้ม Pv ีดา ฐาน ล็ ชปโคร มี่ยม ขนาดไม่น้ ย
ว่า 64 x 78 x 110 ซม. พนั พิง งร งรับศรีษะและค ปรับ
ความ งข งที่นั่งได้ ล้ Pv ันร ยขีดข่วน รับน้า นั ได้ ง
ด 110-116 ซม.
5.จัดซื้ โตะประชม
จานวน

15,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ โตะประชม ขนาด 8-10 ที่นั่ง รายละ ียด
คื โตะประชม ชนิด ขนาด 8-10 ที่นั่ง รปตัวโ น้าโตะ
นา 25 มม. ข้ามมโค้ง ัวท้าย ขนาด 60 x 240 x 75 cm. 2
ตัว โตะขนาด 60 x 160 x 75 cm. 4 ตัว
ครภัณฑไฟฟ้าและวิทย
1.จัดซื้ ล้ งวงจรปด

จานวน

300,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ล้ งโทรทัศนวงจรปด จานวน 8 ตัว 6ชด ราย
ละ ียด คื
- Chip ?.8” Cmos ความละ ียด 2 ล้านพิ ซล 1080P
- ระบบย้ นแ ง WDR=120DB
- LED Aray ินฟา รด 80 มตร Smart IR
- ระบบ ฉลี่ยแ ง ินฟา รดไม่ใ ้ น้าขาว วลา ลาง
คืน Day/Night(ICR)3DNR
- ระบบ Len Fix 3.6,4 mm มาตรฐาน IP67
ครภัณฑงานบ้านงานครัว
1. จัดซื้ ถังต้มน้าไฟฟ้า
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ถังต้มน้าไฟฟ้า โดยมีรายละ ียด คื ถังต้มน้า
ไฟฟ้า ชนิดถังต้มน้า แตน ล ขนาดไม่น้ ย
ว่า 30 ซม. 22.5 ลิตร ามารถปรับ ณ ภมิได้ตามต้ ง าร ได้
รับ ารรับร งมาตรฐานผลิตภัณฑ ต า รรม (ม .)
ครภัณฑค มพิว ต ร
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1.จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร

จานวน

44,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/10/2563 18:03:03

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร จานวน 2 ครื่ ง โดยมีราย
ละ ียดดังนี้ คื
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย ว่า 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณ
นา ิ า พื้นฐานไม่น้ ย ว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ความ ามารถใน ารประมวล
ผล ง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน ขนาดไม่น้ ย ว่า 9 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่ แ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะ ย่าง
ใด ย่าง นึ่ง รื ดี ว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่ แ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
น่วยความจาขนาดไม่น้ ย ว่า2GB รื
2) มี น่วยประมวลผล พื่ แ ดงภาพติดตั้ง ย่ภายใน น่วย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่ ามารถใช้ น่วยความจา ลั ใน ารแ ดง
ภาพขนาดไม่น้ ย ว่า 2 GB รื
3) มี น่วยประมวลผล พื่ แ ดงภาพที่มีความ ามารถใน
ารใช้ น่วยความจา ลั ใน ารแ ดง
ภาพ ขนาดไม่น้ ย ว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี ว่า มี
ขนาดไม่น้ ย ว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ็บข้ มล ชนิด SATA รื ดี ว่า ขนาดความ
จไม่น้ ย ว่า 1 TB รื ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจไม่น้ ย ว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รื ดี ว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี ว่า
จานวน ไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีช่ ง ชื่ มต่ (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี ว่า ไม่
น้ ย ว่า 3 ช่ ง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจ แ ดงภาพขนาดไม่น้ ย ว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
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2.จัดซื้ ครื่ งพิมพ Multifunction
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งพิมพ Multifunction โดยมีราย
ละ ียด คื
- ป็น ป รณที่มีความ ามารถ
ป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน ครื่ ง ดียว
ัน
- ป็น ครื่ งพิมพแบบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ ียดใน ารพิมพไม่น้ ย
ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไม่น้ ย
ว่า 27 น้าต่ นาที (ppm) รื 8.8
ภาพ ต่ นาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไม่น้ ย
ว่า 15 น้าต่ นาที (ppm) รื 5 ภาพต่
นาที (ipm)
- ามารถ แ น าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
- มีความละ ียดใน าร แ น ง ดไม่น้ ย
ว่า 1,200 x 600 รื 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้ น าร ัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถ่าย า นา ารได้ทั้ง ีและขาวดา
- ามารถทา า นาได้ ง ดไม่น้ ย ว่า 99 า นา
- ามารถย่ และขยายได้25 ถึง 400 ป ร ซ็นต
- มีช่ ง ชื่ มต่ (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี
ว่า จานวนไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รื ดี ว่า จานวน
ไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง รื ามารถใช้งานผ่าน ครื ข่ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้ ย ว่า 100 แผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom

จานวน

10,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

ประ ภทค่าจ้างที่ปรึ ษาซึ่งไม่ ี่ยว ับครภัณฑ รื ิ่ง ่ ร้าง รื ไม่ จานวน
ได้มาซึ่งครภัณฑ รื ิ่ง ่ ร้าง

25,000 บาท

รายจ่าย ื่น

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจ้าง น่วยงาน รื ถาบันที่ ป็น ลางทา
าร ารวจความพึงพ ใจข งผ้รับบริ ารใน าร า นดประโยชน
ต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับข้าราช าร รื พนั งาน ่วน
ท้ งถิ่น
งบเงินอุดหนุน

รวม

55,000 บาท

รวม

55,000 บาท

ด นนโครง าร นับ นน ารบริ ารงาน ถานที่ ลางศนยปฏิบัติ จานวน
ารร่วมใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง ปท.ใน ขต า ภ มลาไ ย

15,000 บาท

เงินอุดหนุน
งิน ด นน งค รป คร ง ่วนท้ งถิ่น

ด นนโครง าร นับ นน ารบริ ารงาน ถานที่ ลางศนยปฏิบัติ
ารร่วมใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง ปท.ใน ขต า ภ มลา
ไ ย ( ด นนใ ้ ทศบาลตาบลดงลิง) จานวน 15,000.-บาท
งิน ด นน ่วนราช าร
ด นนโครง ารป้ ง ันและแ ป้ ัญ ายา พติดตามแผนยทธ ารฟ้า จานวน
แดด งยาง ระดม วาดล้างยา พติด จัง วัด า ินธ
ด นนโครง ารป้ ง ันและแ ้ปัญ ายา พติดตามแผนยทธ าร
ฟ้าแดด งยาง ระดม วาดล้างยา พติด จัง วัด า ินธ ( ด
นนใ ้ที่ านั งานป้ ง ัน จัง วัด
า ินธ) จานวน 40,000.-บาท
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรง งิน
ดื นประจาป

40,000 บาท

รวม

6,626,066 บาท

รวม

3,301,066 บาท

รวม

3,301,066 บาท

จานวน

2,815,690 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งาน

จานวน

139,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนราย ดื นข งพนั งาน ทศบาล ่วน
ท้ งถิ่นที่ได้รับ งินประจาตาแ น่ง ป็นราย ดื น ท่า ับ ัตรา งิน
ประจาตาแ น่งที่ได้รับและ ป็น งิน พิ่ม า รับตาแ น่งที่มี ต
พิ ศษ
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

109,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งผ้บริ าร
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

236,976 บาท

รวม

3,290,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

785,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าโฆษณาและ ผยแพร่ข่าว าร ทา ิ่งพิมพ ารจัด
ทาแผ่นพับ ใบปลิว ค่าจ่างทาป้ายโฆษณาและ ื่นๆ ใน าร
ประชา ัมพันธ ารจัด ็บรายได้และ ารประชา ัมพันธงาน ง
คลัง
ค่าจ้าง มา ื่น
จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนใ พ้ นั งานจ้างตามภาร ิจ
ตาแ น่ง ผ้ช่วยนั วิชา ารพั ด พร้ มทั้ง งินปรับปรง งินค่าต บ
แทนประจาป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ ่ งค รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่ายใ ้ ับบคคล รื ผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ ่
ทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ข่าว าร

พื่ จ่าย ป็นค่าติดตั้งระบบรับ ัญญาณผ่านดาว ทียม
ค่า ช่าที่ราชพั ด

จานวน

180,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าที่ราชพั ด
ค่าถ่าย าร

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าถ่าย ารใช้ใน ิจ ารข ง ทศบาลตาบล มลา
ไ ย และ ื่น ๆ ที่จา ป็น
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ค่าประ ันภัย าคารและ าคาร ื่นที่ ข้าข่ายทาประ ันภัย

จานวน

50,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

ค่า ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง าร ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั และรายจ่าย ื่นที่จา ป็นใน าร ดิน
ทางไปราช ารข งพนั งาน ทศบาล
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพใน ารจัด ็บภาษี

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดทาใบประ าศ ียรติคณ โล่และ ื่น ๆ ใน าร
พิ่มประ ิทธิภาพใน ารจัด ็บรายได้ข ง ทศบาล
ค่าบารงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

20,000 บาท

บาท พื่ จ่าย ป็นค่าประ ันภัย าคารพาณิชย าคารที่พั ผ้
โดย ารและศนย า ารและ าคาร ื่นที่ ข้าข่ายทาประ ันภัย

ค่าปรับปรงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทา ปรับปรงแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ช่น ค่าจ้าง มาบริ าร ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ดและ ื่น ๆ ที่จา ป็นตาม
โครง าร
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ

พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ มแซมวั ด ครภัณฑต่าง ๆ ข ง ทศบาล
ค่าวัสดุ

รวม

650,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

350,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ระดาษ ดิน ปา า แบบพิมพต่างๆ ฯลฯ
วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

150,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ระดาษชาระ น้ายาล้าง ้ งน้า ผ้าป
โตะ ชด าแฟ น้ายาล้างจานและ ื่น ๆ ที่จา ป็น
วั ดค มพิว ต ร

จานวน

150,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าแป้นพิมพ ระดาษต่ นื่ ง แผ่น ร งแ ง ตลับ
มึ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,655,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟ้าใน ถานที่ที่ ทศบาลตาบล มลาไ ย
รับผิดช บ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน

350,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

พื่ จ่าย ป็นค่าน้าประปา านั งาน ทศบาล ทศบาลตาบล มลา
ไ ย และ ถานที่ที่ ทศบาลตาบล มลาไ ยรับผิดช บ
ค่าบริ ารโทรศัพท

จานวน

35,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าโทรศัพท านั งาน ทศบาลตาบล มลาไ ยและ
ิจ าร ื่นที่ ี่ยวข้ ง
ค่าบริ ารไปรษณีย

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า า รแ ตมป์ ค่าฝา ่งไปรษณียโทร ลข ฯลฯ
ค่าบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม

จานวน

40,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบริ ารข้ มลข่าว าร น ทศทางระบบ Internet
และค่าบริ าร ื่ าร ื่นราย ดื นที่ใช้ใน ิจ าร ทศบาล
งบลงทุน

รวม

35,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
1. จัดซื้ ้า ี้
พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ ้า ี้ มีรายละ ียด คื มีพนั
พิง , มีที่วางแขน , ล้ ลื่ น มนได้ จานวน 1 ตัว
ครภัณฑค มพิว ต ร
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1. จัดซื้ ครื่ ง ค มพิว ต ร า รับงานประมวลผล (ตั้งโตะ)
พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ ครื่ ง ค มพิว ต ร า รับงาน
ประมวลผล (ตั้งโตะ) โดยมีรายละ ียดคื
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย ว่า 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนา ิ า พื้นฐานไม่น้ ย
ว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่
ต้ งใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่
น้ ย ว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่ แ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะ ย่าง
ใด ย่าง นึ่ง รื ดี ว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่ แ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
น่วยความจาขนาดไม่น้ ย ว่า 2 GB รื
2) มี น่วยประมวลผล พื่ แ ดงภาพติดตั้ง ย่ภายใน น่วย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไม่น้ ย ว่า 2 GB รื
3) มี น่วยประมวลผล พื่ แ ดงภาพที่มีความ ามารถใน
ารใช้ น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาด
ไม่น้ ย ว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี ว่า มี
ขนาดไม่น้ ย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้ มล ชนิด SATA รื ดี ว่า ขนาดความจ
ไม่น้ ย ว่า 2 TB รื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม่
น้ ย ว่า 480 GB จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รื ดี ว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี ว่า จานวนไม่
น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีช่ ง ชื่ มต่ (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี ว่า ไม่
น้ ย ว่า 3 ช่ ง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจ แ ดงภาพขนาดไม่น้ ย ว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย

จานวน

30,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

1. โครง ารป้ ง ันและลด บัติ ตทางถนนช่วง ทศ าล าคัญ

จานวน

40,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารป้ ง ันและลด บัติ ตทางถนน
ช่วง ทศ าล าคัญ ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า า ารและ ครื่ ง
ดื่ม ค่าวั ด ป รณต่าง ๆ ที่จา ป็น ี่ยว ับโครง าร
2. โครง ารรณรงค วม มว นิรภัย

จานวน

20,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารรณรงค วม มว นิรภัย ช่น ค่า
ป้ายโครง าร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า ารและค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ตามโครง าร
3. โครง ารปล ฝัง ดม ารณประชาธิปไตย

จานวน

30,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารปล ฝัง ดม ารณ
ประชาธิปไตย ช่น ค่าป้ายโครง าร ค่า า ารและ ครื่ ง
ดื่ม ค่า ารและค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ตามโครง าร
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

2,365,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

404,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

304,500 บาท

จานวน

220,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ

ค่าบารงรั ษาและซ่ มแซม
พื่ จ่าย ป็นค่าบารงรั ษา รื ซ่ มแซมวั ด ครภัณฑต่าง ๆ
ช่น รถดับ พลิง รถบรรท น้าและ ป รณดับ พลิง และวั ด
ื่น ๆ ที่จา ป็น
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะและขน ่ง
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ แบต ต รรี่ พลา ตลับล ปืน ระบบ
แ ร รื วั ดที่ ป็น ่วนประ บข งรถดับ พลิง ช่น ายดับ
พลิง ัวฉีด ไฟฉาย ัวรับน้า ข้ ต่ และวั ด ื่นที่จา ป็น
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วั ด ครื่ งแต่ง าย

จานวน

34,500 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วั ด ครื่ งแต่ง าย า รับ จ้า น้าที่งาน
ป้ ง ันฯ ช่น ื้ ๊ั ปฏิบัติ าร นาม ชดปฏิบัติงานป้ ง ัน ฯ
และ ื้ จราจร ะท้ นแ ง
วั ด ครื่ งดับ พลิง

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,961,000 บาท

รวม

461,000 บาท

จานวน

19,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ จัดจ้างถังดับ พลิง ล บ ลดับ พลิง รื
ราย าร ื่นๆ ที่จา ป็น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ าร ษตร
1. จัดซื้ ครื่ งตัด ญ้า
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งตัด ญ้าแบบ าย ะพาย
ลัง 4 จัง วะ จานวน 2 ครื่ ง
ครภัณฑไฟฟ้าและวิทย
1. จัดซื้ ไฟ ระพริบโซลาร ซลล
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ไฟ ระพริบโซลาร ซลล ล ด LED ไม่ต่า
ว่า 160 ล ด ้นผ่าศนย ลาง ลนซไม่ต่า
ว่า 300 มิลลิ มตร แบต ต รรี่แ ้งแรงดัน 12 โวลต า งไม่ต่า
ว่า 3 มตร พร้ มติดตั้ง จานวน 4 จด ข จัดซื้ ครภัณฑตาม
ราคาท้ งตลาด นื่ งจา ครภัณฑที่จัดซื้ ไม่ปรา ฏบัญชี
มาตรฐานครภัณฑ
ครภัณฑ ครื่ งดับ พลิง
1. จัดซื้ ายดับ พลิง
พื่ จัดซื้ ายดับ พลิงประจารถยนตบรรท น้าดับ พลิง ขนาด
้นผ่าศนย ลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 มตร จานวน 3 ม้วน
ค่าบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ
1. ค่าซ่ มแซมครภัณฑรถบรรท น้าดับ พลิง
พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ มแซม บารงและรั ษาวั ดยานพา นะ รถยนต
บรรท น้าดับ พลิงและราย าร ื่น ๆ ตามความ มาะ ม
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,500,000 บาท

1. โครง าร ่ ร้าง าคาร านั งานป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน

1,500,000 บาท

าคารต่าง ๆ
พื่ ป็นค่า ่ ร้าง าคาร านั งานป้ ง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย ขนาด 10*15 มตร รายละ ียดคื
- าคาร งชั้น พื้นที่ใช้ ยชั้นที่ นึ่งไม่น้ ย ว่า 150 ตาราง
มตร ชั้นที่ งไม่น้ ย ว่า 45 ตาราง มตร
- ฐานรา ชนิดฐานแผ่ โครง ร้างค น รีต ริม ล็
- โครง ลังคา ล็ รปพรรณ วั ดมง ลังคาแผ่น ล็ รีดล น
ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,533,660 บาท

รวม

1,991,460 บาท

รวม

1,991,460 บาท

จานวน

1,522,260 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรง งิน
ดื นประจาป
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

102,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งผ้บริ าร
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

367,200 บาท

รวม

262,800 บาท

รวม

262,800 บาท

จานวน

112,800 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนใ ้ ับพนั งานจ้างตามภาร ิจที่ช่วย ลื
งาน ง ารศึ ษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าจ้าง มาบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาใน ิจ าร ถานศึ ษา ัง ัด ทศบาลตาบล
มลาไ ย
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่า ดินทางไปราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลง
ทะ บียน และรายจ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ข งพนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน าร
จัดทาโครง าร ช่น ค่าต บแทนวิทยา ร ค่า า ารและ ครื่ ง
ดื่ม ค่าวั ด ื่นๆ ที่จา ป็น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

150,000 บาท

รวม

279,400 บาท

รวม

279,400 บาท

จานวน

36,400 บาท

จานวน

35,000 บาท

ครภัณฑไฟฟ้าและวิทย
1. จัดซื้ จ มารททีวี ี
พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ จ มารททีวี ี จานวน 3
ครื่ ง โดยมีรายละ ียด ดังนี้
- ขนาดจ (นิ้ว) 55
- ระบบภาพ UHD/4K
- ความละ ียด น้าจ 3840x2160 Pixels
- CONTRAST RATIO HIGH CONTRAST
- Brightness(CD/M) 500
- ResponseTime (MS) 1
- ช่ งต่ USB 2ช่ ง ,HDMI 3ช่ ง ,COMPONENT 1 ช่ ง
- NETWORK BUILT-IN
2. จัดซื้ ครื่ ง ียง
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ครื่ ง ียงพร้ มติดตั้ง โดยมีรายละ ียด ดังนี้
1. ครื่ งขยาย ียง ียงตาย าย Power Mixer
มี Line 70 – 100 - 150 V. าลังขยาย
350 W. Fm / USB / SD card 1 ครื่ ง
2.ต้ลาโพงติดพนัง 5 นิ้ว แพ็ค 2 ตัว ต้ลาโพงติดพนัง 5
นิ้ว 500 วัตต มีไลน 70 / 100 V 6 ตัว
3.ไมคประ าศมี ียงดนตรี 1 ตัว
4. ายลาโพง 100 มตร 2x1.0 (ดา/แดง) ลวด
ท ง PVC INSULATED CORD 1 ม้วน
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ครภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์
1. จัดซื้ ครื่ งดนตรีไทย า ล
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งดนตรีไทย า ล โดยมีรายละ ียด ดังนี้
1. ล งชด พร้ ม ป รณ ริม ราคา 20,000.-บาท
2. ีต้ารไฟฟ้า
จานวน 2 ตัว ราคา 20,000.-บาท
3. ีต้าร บ ไฟฟ้า จานวน 1 ตัว ราคา 10,000.-บาท
4. คียบ รดไฟฟ้า จานวน 1 ตัว ราคา 10,000.-บาท
5. ต้แ มป์ ีตารไฟฟ้า จานวน 1 ตัว ราคา 5,000.-บาท
6. ต้แ มป์ ีตารไฟฟ้า จานวน 1 ตัว ราคา 5,000.-บาท
7. ต้แ มป์ บ
จานวน 1 ตัว ราคา 5,000.-บาท
8. มิ ซ ร 16 แซลแนล พร้ มลาโพง ครื่ ง
ียง ราคา 25,000.-บาท
9. ล ง างพร้ มขา (4ใบ) จานวน 1 ชด ราคา 10,000
.-บาท
10. ล งรามาะนาใบใ ญ่พร้ มขา จานวน 1
ตัว ราคา 8,000.-บาท
11. แคนคีย Am (ลิ้น งิน) จานวน 1 ตัว ราคา 1,500
.-บาท
12. โ วด คีย Am จานวน 2 ตัว ราคา 400.-บาท
13. พิณไฟฟ้า จานวน 1 ตัว ราคา 6,000.-บาท
14. ไม้ตีโปงลาง จานวน 1 ค่ ราคา 200.-บาท
15. โปงลาง คีย Am พร้ มขา จานวน 1
ตัว ราคา 8,000.-บาท
16. ฉาบ ล็ จานวน 1 ค่ ราคา 400.-บาท
17. ฉิ่ง จานวน 1 ค่ ราคา 400.-บาท
18. ต้แ มป์ ีตาร จานวน 1 ตัว ราคา 5,000.-บาท
19. ต้แ มป์ บ จานวน 1 ตัว ราคา 5,000.-บาท
20. บ จานวน 1 ตัว ราคา 5,100.-บาท

จานวน

150,000 บาท
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ครภัณฑค มพิว ต ร
1. จัดซื้ ครื่ ง แ น

าร

จานวน

18,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ครื่ ง แ น าร
โดยมีรายละ ียด คื
- ป็น แ น น รชนิดป้ น ระดาษชนาดA4
ัตโนมัติ (Auto Document Feeder) รื ไม่น้ ย
ว่า 50 แผ่น
- ามารถ แ น ารได้ 2 น้า แบบ ัตโนมัติ
- มีความละ ียดใน าร แ น ง ด ไม่น ย
ว่า 600x600 dpi
-ความ ร็วใน าร แ น ระดาษ A4 ได้ไม่น้ ย
ว่า 20 ppm
- ามารถ แ น ารได้ไม่น้ ย ว่า ระดาษ A4
-มีช่ ง ชื่ มต่ (interface) แบบ USB2.0 รื ดี
ว่า จานวนไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง
2. จัดซื้ ระบบ น็ต วิค พร้ มติดตั้ง
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ติดตั้งระบบ น็ต วิคร โดยมีรายละ ียด ดังนี้
1.ต้แรคแขวนผนัง ขนาด 19 นิ้ว ลึ 60 ซม.ยาว 60
ซม. ง 32 ซม.จานวน 2 ตัว
2. วิทชิ่งฮับ ขนาด 16 พ ตความ ร็ว100/1000 ม ะบิตต่
วินาที จานวน 2 ตัว
3. าย ัญญาณ cate5e แบบภายใน าคาร จานวน 610 มตร
4.งานติดตั้งต้ วางระบบ ดิน าย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

รวม

18,427,475 บาท

รวม

8,660,119 บาท

รวม

8,660,119 บาท

จานวน

5,350,900 บาท

จานวน

1,050,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นผ้บริ าร ถานศึ ษา งิน ดื นครผ้
ช่วย(พนั งานครโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย) งิน
ดื นพนั งานคร ทศบาล(ศนยพัฒนา ด็ ล็ ) พร้ มทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดื นประจาป ดังนี้
- งิน ดื นผ้บริ าร ถานศึ ษา จานวน 321,350.-บาท
- งิน ดื นครผ้ช่วย(พนั งานครโรง รียน นบาล ทศบาล
ตาบล มลาไ ย) จานวน 1,129,320.-บาท
- งิน ดื นพนั งานคร ทศบาล (ศนยพัฒนา ด็
ล็ ) จานวน 3,900,230.-บาท
งินวิทยฐานะ
พื่ จ่าย ป็น งินวิทยฐานะและค่าต บแทนพิ ศษผ้บริ าร งิน
วิทยฐานะพนั งานคร ทศบาลโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล
มลาไ ย งินวิทยฐานะและค่าต บแทนพิ ศษพนั งานคร
ทศบาล (ศนยพัฒนา ด็ ล็ ) พร้ มทั้ง งินปรับปรง งิน ดื น
ประจาป ดังนี้
- งินวิทยฐานะและค่าต บแทนพิ ศษผ้
บริ าร จานวน 134,400.-บาท
- งินวิทยฐานะพนั งานคร ทศบาลโรง รียน นบาล ทศบาล
ตาบล มลาไ ย จานวน 42,000.-บาท
- งินวิทยฐานะและค่าต บแทนพิ ศษพนั งานคร
ทศบาล (ศนยพัฒนา ด็ ล็ )จานวน 873,600.-บาท
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ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

2,090,109 บาท

จานวน

169,110 บาท

รวม

6,310,556 บาท

รวม

61,100 บาท

จานวน

11,100 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ยประชมคณะ รรม าร ถานศึ ษาข ง ร.ร
. นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย ที่ ทศบาลตาบล มลาไ ยแต่งตั้ง
รื คณะ รรม าร ื่นที่ปฏิบัติงานใ ้แ ่ ทศบาลตาบล มลาไ ย
งินช่วย ลื ารศึ ษาบตร
จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บแทนใ ้ ับพนั งานจ้างตามภาร ิจ และ
พนั งานจ้างทั่วไปตาแ น่ง นั าร
ภารโรง โรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย ดังนี้
- พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 159,420.-บาท
- พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ครผ้ดแล ด็ ) จานวน 1,810,689
.-บาท
- ค่าต บแทนพนั งานจ้างทั่วไป ตาแ น่ง นั าร
ภารโรง โรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย
จานวน 120,000.-บาท
งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง
พื่ จ่าย ป็น งิน งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้าง
ตามระ บียบ า นด ฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า บี้ยประชม

พื่ จ่าย ป็นค่าช่วย ลื ารศึ ษาบตร
ข งผ้มี ิทธิได้ตามระ บียบ ฯ ตั้งจ่ายจา งิน ด นนทั่วไป า นด
วัตถประ งค
ค่าใช้สอย

รวม

3,731,940 บาท

จานวน

120,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
1. โครง ารวัน ด็ แ ่งชาติ
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดงานวัน ด็ แ ่งชาติ พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน าร
จัดทาโครง าร ช่น ค่าต บแทนวิทยา ร ค่า า ารและ ครื่ ง
ดื่ม ค่าวั ด ื่นๆ ที่จา ป็น
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2. โครง าร ่ง ริม ด็ และ ยาวชนดี ด่น

จานวน

60,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า งินรางวัล ค่าโล่รางวัล ใบประ าศ ียรติ
บัตร ใ ้แ ่ ด็ ที่ประพฤติดีและ ตัญญ ต วทีพ่ แม่ผ้
ป คร ง
3. โครง าร บรมผ้ป คร งนั รียน

จานวน

20,000 บาท

4. โครง าร ่ง ริมทั ษะวิชา าร ด็ นั รียน

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ง ริมพัฒนาทางด้านทั ษะวิชา าร า รับนั
รียน
5. โครง ารฝึ บรมพัฒนาศั ยภาพบคลา รทาง ารศึ ษา

จานวน

150,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาโครง ารฝึ บรมพัฒนาศั ยภาพ
บคลา รทาง ารศึ ษา ช่น ค่าต บแทนวิทยา ร ค่า า ารและ
ครื่ งดื่ม ค่าวั ด ื่น ๆ ที่จา ป็น
6. โครง ารธรรมะ ับ ิ่งแวดล้ ม า รับนั รียนประถมศึ ษา
จานวน

15,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทา
โครง ารปฐมนิ ทศผ้ป คร งนั รียน ช่น ค่าจัดทาป้าย
โครง าร ค่าวั ด ป รณ ค่า า าร ครื่ งดื่มและค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้ ง

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารธรรมะ ับ ิ่งแวดล้ ม า รับนั รียน
ประถมศึ ษา ช่น ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโฆษณา ค่า
วิทยา ร ค่าวั ด ป รณและ ื่น ๆ ที่จา ป็นตามโครง ารธรรมะ
ับ ิ่งแวดล้ ม า รับนั รียนประถมศึ ษา
7. โครง าร นับ นนค่าใช้จ่าย ารบริ าร ถานศึ ษาโรง รียน
จานวน
นบาล ทศบาล มลาไ ย
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่าย นับ นน ารบริ าร ถานศึ ษา ดังนี้
7.1 งิน ด นน า รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษา จานวน 255,800.- บาท ประ บด้วย
7.1.1 โครง ารรณรงคป้ ง ันยา พติดใน ถาน
ศึ ษา จานวน 21,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรม
โครง ารรณรงคป้ ง ันยา พติดใน ถานศึ ษา ช่น ค่าป้าย
โครง าร ค่าวั ด ป รณ ค่า า าร ครื่ งดื่ม และค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ ที่ ี่ยวข้ ง
7.1.2 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาครผ้ดแล ด็ /ผ้ดแล

2,157,440 บาท
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ด็ จานวน 36,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรมพัฒนาคร
ผ้ดแล ด็ /ผ้ดแล ด็ ช่น ค่าวิทยา ร ค่าวั ด ป รณ ค่า
า าร ครื่ งดื่มและค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่ ี่ยวข้ ง
7.1.3 ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรง ลั ตร ถาน
ศึ ษา จานวน 20,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับ
ปรง ลั ตร ถานศึ ษา
7.1.4 ค่าใช้จ่าย ิน ท ร นตโรง รียนในระบบ ADSL
จานวน 16,800.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ิน ท ร นตใน
ระบบ ADSL โรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย
7.1.5 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา/ปรับปรง ้ ง มด
โรง รียน จานวน 100,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร
พัฒนาและปรับปรง ้ ง มดโรง รียน
7.1.6 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาแ ล่งความร้ใน
โรง รียน จานวน 50,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรมใน าร
พัฒนาแ ล่งความร้ในโรง รียน
7.1.7 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาข้าราช ารครข งโรง รียนใน
ัง ัด ปท. จานวน 12,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรม
ใน ารพัฒนาข้าราช ารครข งโรง รียนฯ ช่น ค่าวิทยา ร ค่า
า ารและ ครื่ งดื่ม และวั ด ื่น ๆ ที่จา ป็น
7.2 งิน ด นน ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาข งท้ งถิ่นค่า
ปัจจัยพื้นฐาน า รับนั รียนยา จน จานวน 48,000
.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าปัจจัยพื้นฐาน า รับนั รียนยา จนที่
บิดา/มารดาผ้ป คร งมีรายได้ต่ ครัว รื นไม่ ิน 40,000
บาท /ปในระดับประถมศึ ษา(ป. 1 - ป.6 ) คนละ 500
บาท/ภาค รียน (1,000บาท/คน/ป ไม่ ินร้ ยละ 40 ข ง
จานวนนั รียนระดับประถมศึ ษา จ่ายตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.3 งินค่า ด นน า รับผ้ประ บวิชาชีพคร ัง ัดศนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 240,000.-บาท พื่ จ่าย ป็น งิน ด นน า รับผ้
ประ บวิชาชีพคร ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็
7.4 งิน ด นน า รับผ้ประ บวิชาชีพคร ัง ัด ถานศึ ษา
ข งท้ งถิ่น จานวน 60,000.-บาท พื่ จ่าย ป็น งิน ด นน
า รับผ้ประ บวิชาชีพคร ัง ัด ถานศึ ษาข งท้ งถิ่น
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7.5 ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา นบาลจนจบ ารศึ ษาขั้นพื้น
ฐาน จานวน 332,640 บาท
7.5.1 ค่าจัด ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ้ รียนระดับ
นบาล จานวน 38,700.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ิจ รรมพัฒนา
คณภาพผ้ รียน ช่น ิจ รรมวิชา าร ิจ รรมคณธรรม/ล
ื / นตรนารี/ยว าชาด ิจ รรม ารทัศนศึ ษาและ ารใ ้
บริ าร าร น ทศ / ICT จ่ายตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.5.2 ค่าจัด ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ้ รียนระดับประถมศึ ษา
จานวน 57,600.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ้
รียน ช่น ิจ รรมวิชา าร ิจ รรมคณธรรม / ล ื / นตร
นารี/ยว าชาด ิจ รรม ารทัศนศึ ษาและ ารใ ้บริ าร
าร น ทศ/ICT จ่ายตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่
ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรับร ง งิน
ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.5.3 ค่า ครื่ งแบบนั รียนระดับ
นบาล จานวน 27,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งแบบ
นั รียน ระดับ นบาลโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย
จานวน 90 คน ๆ ละ 300 บาท/คน/ป จ่ายตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.5.4 ค่า ครื่ งแบบนั รียนระดับประถม
ศึ ษา จานวน 43,280.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งแบบนั
รียน ระดับประถมศึ ษาโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลา
ไ ย จานวน90 คนๆ ละ 360 บาท/คน/ป จ่ายตาม นัง ื
ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ข ง ปท.ฯ
7.5.5 ค่า นัง ื รียนระดับ นบาลจานวน 18,000
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.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า นัง ื รียน ค่า ป รณ าร รียน าร น
ใ ้ ับ ด็ นั รียนระดับ นบาลโรง รียน ทศบาลตาบล มลา
ไ ย จานวน 90 คน ๆละ 200 บาท/คน/ป จ่ายตาม นัง ื
ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ข ง ปท.ฯ
7.5.6 ค่า นัง ื รียนระดับประถมศึ ษา จานวน 83,260
.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า นัง ื รียน ค่า ป รณ าร รียน าร น
ใ ้ ับ ด็ นั รียนระดับ นบาลโรง รียน ทศบาลตาบล มลาไ ย
จ่ายตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน าร
ศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.5.7 ค่า ป รณ าร รียนระดับ นบาล จานวน 18,000
.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ป รณ าร รียนที่จา
ป็น ช่น มด ดิน ไม้บรรทัด ยางลบ ปา า วั ดฝึ
าชีพ วั ด ICT ระดาษ ี ทียน ระ ป๋านั รียน ฯ ลฯ ใ ้ ับ
โรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย จานวน 90 คน ๆ
ละ 200 บาท/คน/ป จ่ายตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.5.8 ค่า ป รณ าร รียนระดับประถม
ศึ ษา จานวน 46,800.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ป รณ าร
รียนที่จา ป็น ช่น มด ดิน ไม้บรรทัด ยางลบ ปา า วั ด
ฝึ าชีพ วั ด ICT ระดาษ ี ทียน ระ ป๋านั รียน ฯ ลฯ ใ ้
ับโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย จานวน 90 คน ๆ
ละ 390 บาท/คน/ป จ่ายตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.6 งิน ด นนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา นบาลจนจบ าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน จานวน 381,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า
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จัด าร รียน าร นและ ารบริ ารงานทั่วไปข งโรง รียน
นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย จ่ายตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
7.7 ค่า า าร ลางวัน ด็ นั รียน จานวน 840,000
.- บาท พื่ จ่าย ป็น งินค่า า าร ลางวันใ ้โรง รียน นบาล
ทศบาลตาบล มลาไ ย จานวน 840,000.- บาท
8. โครง าร นับ นนค่าใช้จ่าย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา
ด็ ล็
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่าย นับ นน ารบริ าร ถานศึ ษาข งศนย
พัฒนา ด็ ล็ ดังนี้
8.1 ค่า า าร ลางวัน ด็ นั รียน จานวน 735,000
.- บาท พื่ จ่าย ป็น งินค่า า าร
ลางวันใ ้ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) จานวน 735,000.- บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน 424,500.- บาท ประ บด้วย
8.2.1 ค่าจัด าร รียน าร น (ราย ัว) ข งศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 255,000.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัด าร รียน าร
นและ ารบริ ารงานทั่วไปข งศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด
ทศบาลตาบล มลาไ ย จ่ายตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท.ฯ
8.2.2 ค่า ครื่ งแบบนั รียน จานวน 45,000
.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งแบบนั รียนในศนยพัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบล มลาไ ย จานวน 150 คน ัตราคนละ 300
บาท/ปจ่ายตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ้ ม
แนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไป
ด้าน ารศึ ษาข ง ปท.
8.2.3 ค่า นัง ื รียน จานวน 30,000.-บาท พื่
จ่าย ป็นค่า นัง ื รียนใ ้ ั
บ ด็ ปฐมวัย ( าย 3-5 ป) ในศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล

จานวน

1,159,500 บาท
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มลาไ ย จานวน 120 คน ัตราคนละ 200 บาท/ป จ่ายตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ข ง ปท.
8.2.4 ค่า ป รณ าร รียน จานวน 30,000
.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่า ป รณ าร รียน ใ ้ ับ ด็
ปฐมวัย ( าย 3-5 ป) ในศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล มลา
ไ ย จานวน 150 คน ัตราคนละ 200 บาท/ป จ่ายตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ข ง ปท.
8.2.5 ค่าจัด ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน ข งศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 64,500.-บาท พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรมพัฒนาผ้
รียน (ศนยพัฒนา ด็ ล็ ) ช่น ิจ รรมทางวิชา าร ิจ รรม าร
ทัศนศึ ษาน และใน ถานที่ และค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น จ่าย
ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ มแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายรับร ง งิน ด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาข ง ปท
.ฯ

ค่าบารงรั ษาและซ่ มแซม
พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ มแซม/บารงรั ษาวั ดครภัณฑต่างๆที่จา
ป็น พื่ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
ค่า า าร ริม (นม)

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,297,516 บาท

จานวน

2,297,516 บาท

รวม

220,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ า าร ริม(นม)
ใ ้ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 304,980.-บาท โรง รียน
ัง ัด พฐ.จานวน 1,565,564.-บาท โรง รียน นบาล ทศบาล
ตาบล มลาไ ย จานวน 426,972.-บาท
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าไฟฟ้า

จานวน

120,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟ้า ในโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล
มลาไ ย และค่าไฟฟ้าในศนยพัฒนา ด็ ล็ ช่นค่าไฟฟ้า และ
ื่นๆ ที่ ี่ยว ับ าธารณปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า าธารณปโภค ช่น ค่าน้าประปา และ ่นื ๆ ที่
ี่ยว ับ าธารณปโภคในโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลา
ไย
งบลงทุน

รวม

576,800 บาท

รวม

426,800 บาท

จานวน

46,800 บาท

จานวน

40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
1. จัดซื้ โตะและ ้า ี้
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ โตะและ ้า ี้ า รับพนั งานคร
ทศบาล รายละ ียดคื โตะทางานแบบ ล็ ขนาดไม่น้ ย
ว่า 135x65x175 ซม. และ ้า ี้ านั งาน บนวม น้าพีวีซี มี ท้า
แขนและล้ ลื่ น ขนาดไม่น้ ย ว่า 65x57x84 ซม. (ไม่มีในราคา
มาตรฐานครภัณฑ จัดซื้ ตามราคาท้ งตลาด)
ครภัณฑ ารศึ ษา
1. จัดซื้ โตะและ ้า ี้โรง า าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ โตะ ้า ี้โรง า าร รายละ ียดคื โตะ
า รับรับประทาน า าร โตะ น้าขาว ขนาดไม่น้ ย
ว่า 60*120*75 ซม. พร้ มม้านั่งยาว ขนาดไม่น้ ย
ว่า 30*120*45ซม.(ไม่มีในราคามาตรฐานครภัณฑ จัดซื้ ตาม
ราคาท้ งตลาด)
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2. จัดซื้ ครื่ ง ล่น นาม ลางแจ้ง

จานวน

300,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

2,880,000 บาท

รวม

2,880,000 บาท

จานวน

2,880,000 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ ง ล่น นาม ลางแจ้งประ บด้วย
1. ไล ด รบ้าน รรษา ขนาด ว้าง 310 ซม. ยาว 670
ซม. ง 250 ซม พร้ ม ับ ไล ด รแบบ ดี่ยว แบบค่ และ
แบบวน ชิงช้าค่ ตาข่าย า รับปน จานวน 1 ชด ป็น
งิน 140,000 บาท
2. ไล ด รชด ต่าท ง ขนาด ว้าง 350x ยาว 850x
ง 350 ซนติ มตร พร้ ม ับ ไล ด รแบบ ดี่ยว แบบค่ และ
แบบวน ปนป่าย โครง ร้าง า 114 มิลลิ มตร จานวน 1
ชด ป็น งิน 160,000 บาท
3. จัดซื้ โตะ ้า ี้นั รียน
พื่ ป็นค่าจัดซื้ โตะ ้า ี้นั รียน
โดยมีรายละ ียด คื โตะ า รับร ง ขียน ยาวไม่น้ ย ว่า 55
ซม. ว้าง 40 ซม. ง 65 ซม. ้า ี้ า รับนั่ง ความ ว้างไม่
น้ ย ว่า 35 ซม. ความ งไม่น้ ย ว่า 75 ซม. (ไม่มีในราคา
มาตรฐานครภัณฑ จัดซื้ ตามราคาท้ งตลาด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง ่ ร้าง
ประ ภทค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรง / ซ่ มแซม าคาร รียน
พื่ จ่าย ป็นค่าปรับปรง / ซ่ มแซม าคาร รียนและ าคาร
ประ บข งโรง รียน นบาล ทศบาลตาบล มลาไ ย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ด นน ่วนราช าร
ประ ภทรายจ่าย งิน ด นน น่วยงานข งรัฐ รื น่วยงาน ชน
พื่ จ่าย ป็นค่า ด นน า รับ นับ นนค่า า าร ลาง
วัน า รับโรง รียน ัง ัด พฐ. จานวน 2,880,000.-บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

2,219,760 บาท

รวม

2,096,160 บาท

รวม

2,096,160 บาท

งิน ดื นพนั งาน

จานวน

1,781,760 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพร้ มทั้ง งินปรับปรง งิน ดื นพนั งาน
ทศบาล
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งาน

จานวน

67,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนราย ดื นข งพนั งาน ่วนท้ งถิ่นที่ได้
รับ งินประจาตาแ น่งและมี ิทธิได้รับค่าต บแทน ป็นราย ดื น
ท่า ับ ัตรา งินประจาตาแ น่งที่ได้รับและ ป็น งิน พิ่ม า รับ
ตาแ น่งที่มี ตพิ ศษ
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

85,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนราย ดื นข งพนั งาน ทศบาล ่วนท้ ง
ถิ่นที่ได้รับ งินประจาตาแ น่ง ฯ และมี ิทธิได้รับค่าต บแทนราย
ดื น ท่า ับ ัตรา งิน ดื นประจาตาแ น่งที่ได้รับ
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง
จานวน

138,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนใ ้พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ น่ง ผ้
ช่วย ัตวแพทย
งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง
จานวน

24,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ตามระ บียบ ฯ ที่ า นด
งบดาเนินงาน

รวม

123,600 บาท

รวม

43,600 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารแ ่
พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง ใน รณีมีงาน ร่งด่วนที่ทางาน
น วลาราช าร รื วัน ยด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบตร
จานวน

13,600 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

พื่ จ่าย ป็นค่าช่วย ลื ารศึ ษาบตรข งผ้มี ิทธิ บิ ได้ตาม
ระ บียบ ฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

งานโรงพยาบาล

รวม

211,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

211,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

211,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

71,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ัตวปล ดโรค คนปล ดภัย จา
โรคพิษ นัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย พล ญิง พล
รื
ญิง พล า าศ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้ งยา ธ จ้าฟ้า
จ าภรณวลัยลั ษณ ัครราช มารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัต
ติยาราชนารี
โครง ารรณรงค า ารปล ดภัย
จานวน

65,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่า ดินทางไปราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่า
ที่พั และรายจ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง ารควบคมป้ ง ันโรคติดต่ ที่มี ัตว ป็นพา ะ
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด บรม , ซื้ ป รณใน ารดา นิน
ารควบคมโรค ช่น ถงมื ยาง ผ้าปดปา –จม ฟาง ถงป๋ย ค่า
ต บแทนปฏิบัติงานน วลาข ง จ้า น้าที่ ทศบาลและค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ ตามโครง าร
โครง ารควบคมโรคพิษ นัขบ้าตามพระปณิธาน

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ด ป รณ ค่าข งรางวัล ค่า า าร ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าวิทยา ร และรายจ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นตามโครง ารรณรงค
า ารปล ดภัย
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โครง าร บรมผ้ประ บ ารด้าน า าร

จานวน

50,000 บาท

รวม

584,000 บาท

รวม

344,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม โครง าร าจัดวัชพืชในแ ล่งน้า
ธรรมชาติ ช่น ค่าป้ายโครง าร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด
ป รณ และรายจ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็น
โครง ารคืนชีวิตใ ้ ายน้า
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารคืนชีวิตใ ้ ายน้า ช่น ค่าป้าย
โครง าร ค่า า าร และ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด ป รณ และรายจ่าย
ื่น ๆ ที่จา ป็น
โครง าร ยาวชนไทยใ ่ใจ ิ่งแวดล้ ม
จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ยาวชนไทยใ ่ใจ ิ่งแวด
ล้ ม ช่น ค่าป้ายโครง าร ค่า า าร และ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด
ป รณและรายจ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็น
โครง ารรณรงคคัดแย ขยะ

20,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรมใ ้ความร้
แ ่ผ้ประ บ ารด้าน า าร ช่น ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า
วิทยา ร ค่าวั ด ค่าใช้จ่ายพิธี ปด-ปด และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่จา
ป็นตามโครง าร
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ ่ งค รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายใ ้ ับบคคล รื ผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็น
ประโยชนแ ่ ทศบาลตาบล มลาไ ย
ค่าใช้สอย
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง าร าจัดวัชพืชในแ ล่งน้าธรรมชาติ

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารรณรงคคัดแย ขยะ ช่น ค่า
ป้ายโครง าร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด ป รณ และราย
จ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็น

จานวน
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โครง าร น้าบ้านน่าม ง

จานวน

40,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

รวม

420,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร น้าบ้านน่าม ง ช่น ค่าป้าย
โครง าร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด ป รณและรายจ่าย
ื่น ๆ ที่จา ป็น
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รื ารแพทย
พื่ จ่าย ป็นค่า วชภัณฑต่าง ๆ ช่น น้ายา าจัดแมลง วัคซีน
ป้ ง ันพิษ นัขบ้า น้ายาตรวจ าร พติดในปั าวะ ทราย ะ
บท และยา ามัญประจาบ้าน ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ด นน งค รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ค่า ด นน ารดา นินงานในศนย ม.
พื่ ด นน ารดา นินงานในศนย าธารณ ขมลฐาน
ชมชน ช่น โครง ารแ ้ไขปัญ าด้าน าธารณ ขในชมชน าร
พัฒนาศั ยภาพ ม. ฯลฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
1. โครง ารพัฒนาศั ยภาพผ้ ง าย
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรม และทัศนศึ ษาดงานข งผ้
ง าย ช่น ค่าป้ายโครง าร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม รื ราย
จ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
ค่า ด นน ล่า าชาดจัง วัด า ินธ
พื่ จ่าย ป็นค่าดา นินงานข ง ล่า าชาดจัง วัด า ินธ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

4,087,800 บาท

รวม

2,029,200 บาท

รวม

2,029,200 บาท

ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

229,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างประจาพร้ มทั้งปรับปรง งินค่าจ้างใน
ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต จานวน 1 ัตรา
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,620,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างและ งิน พิ่ม ารคร งชีพข งพนั งานจ้างทั่ว
ไป
งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง

จานวน

180,000 บาท

รวม

1,970,000 บาท

รวม

1,250,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

720,000 บาท

วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

120,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ถังขยะ ไม้ วาด ถ้วยชาม ช้ น ้ มฯลฯ
วั ดยานพา นะและขน ่ง

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ด ยานพา นะ ช่น แบต ต รี่ ยางน ยาง
ใน พลา ฯลฯ
วั ด ชื้ พลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

500,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพข งพนั งานจ้างทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าจ้าง มาบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาตัด ญ้า วาดถนน ดแลรั ษาความ
ะ าด วาดตลาด ด และล ท่ ระบายน้า ฯลฯ
ค่าบารงรั ษาและซ่ มแซม
พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ มแซม รื บารงรั ษาวั ดครภัณฑที่ชารด ีย
ายใ ้ ามารถใช้งานได้ป ติ
ค่าวัสดุ

พื่ จ่าย ป็นค่าน้ามันดี ซล บนซิน น้ามัน ครื่ ง ฟืน าซ ง
ต้ม ฯลฯ
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วั ด ครื่ งแต่ง าย

จานวน

50,000 บาท

รวม

88,600 บาท

รวม

88,600 บาท

จานวน

32,000 บาท

จานวน

26,600 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ื้ ร ง ท้า ถงมื ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑยานพา นะและขน ่ง
1. จัดซื้ รถ ข็นขยะ
พื่ ป็นค่าจัดซื้ รถ ข็นขยะ จานวน 4 คัน โดยมีราย
ละ ียด คื
- ขนาด 0.70 x 1.20 x 0.70 มตร (ยังไม่รวมล้ )
- โครง ล็ 25 x 25 x 1.5 มม.
- รตาข่าย 2.5 ม. x 1.2 x 1.2 ม. แผ่น ล็ นา 1.2 มม.
- ล้ ยาง 50 ซม. งรวมล้ 1.00 ม.
- มีมื จับ
ครภัณฑ าร ษตร
1. จัดซื้ ครื่ งพ่นยา
พื่ ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิด ะพาย ลัง โดย
มีรายละ ียด คื
- ขนาด าลัง ครื่ งยนตไม่ต่า ว่า 3.5 แรงม้า
- ความ ร็วลมไม่ต่า ว่า 90 มตร/วินาที
- ความจถังน้ายาไม่ต่า ว่า 13 ลิตร
ครภัณฑ ื่น
1. จัดซื้ โตะ แตน ล
พื่ ป็นค่าจัดซื้ โตะ แตน ล วางซา ัตว จานวน 3 ตัว โดยมี
รายละ ียด คื
- ขนาด 1.10 x 2.30 x 0.80 ม.
- โครง แตน ล ล่ ง 1.5" x 1.5"x 1.2"
- พื้นโตะแผ่น แตน ล นา 1.2 มม.
- า ล่ ง ขนาด 1.5" x 1.5" จานวน 6 ต้น
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

2,509,376 บาท

รวม

2,279,376 บาท

รวม

2,279,376 บาท

งิน ดื นพนั งาน

จานวน

1,612,440 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลพร้ มทั้ง งินปรับปรง งิน
ดื นพนั งาน ทศบาล
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งาน

จานวน

67,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทน งินประจาตาแ น่งข งผ้บริ าร
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

85,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนพิ ศษข งพนั งาน ทศบาลตาแ น่งข ง
งผ้บริ าร ง วั ดิ าร ังคม
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง
จานวน

514,536 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนใ ้พนั งานจ้างที่ปฏิบัติ น้าที่ช่วยงาน
ง วั ดิ าร ังคม
งบดาเนินงาน

รวม

230,000 บาท

รวม

130,000 บาท

ค่า ช่าบ้าน

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าบ้านข งพนั งาน ทศบาลผ้มี ิทธิ บิ ค่า ช่า
บ้าน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย า นด
งินช่วย ลื ารศึ ษาบตร

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น ารช่วย ลื ารศึ ษาบตรข งผ้มี ิทธิ บิ ได้ตาม
ระ บียบ ฯ
ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่า ดินทางไปราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลงทะ บียน
ต่างๆและรายจ่าย ื่นที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารข ง
พนั งาน ทศบาล
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,750,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,750,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,750,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัด ิจ รรมวันแม่ ค่าป้ายโครง าร ค่า า ารและ
ครื่ งดื่ม ค่าจัดทาโล่ ียรติบัตร ค่าพิธี ปด-ปด ตล ดจนค่าใช้
จ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็นในโครง าร
โครง ารจัดทาแผนชมชน
จานวน

70,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง ารจัดงานวันแม่

พื่ จ่าย ป็นค่าฝึ บรมจัดทาแผนชมชน ช่น ค่าวิทยา ร ค่า
า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ดและรายจ่าย ื่นๆทีจ่ า ป็นใน ารจัด
ทาประชาคม จัดทาแผนชมชน
โครง าร ทศบาลพบประชาชน

จานวน

100,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาโครง าร ทศบาลพบ
ประชาชน ประชา ัมพันธ ิจ ารข ง ทศบาลและ ารใ ้บริ าร
ประชาชนใน ขต ทศบาลทั้ง 12 ชมชน ช่น ค่าจัดทา าร ค่า
า าร ครื่ งดื่ม ตล ดจนค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็น
โครง ารฝึ บรมและทัศนศึ ษาดงานผ้นาชมชน และ ม.
จานวน

1,000,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า ช่ารถ ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า
วิทยา รฝึ บรม รื รายจ่าย ื่น ๆที่จา ป็นตามโครง ารฝึ
บรมและทัศนศึ ษาดงานผ้นาชมชนและ ม.
โครง ารฝึ บรมใ ้ความร้ผ้ ง าย รื่ ง ารดแล ขภาพโดยรวม จานวน

100,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรมใ ้ความร้ผ้ ง าย รื่ ง ารดแล
ขภาพโดยรวม ช่น ค่าป้ายโครง าร ค่า า ารและ ครื่ ง
ดื่ม ค่าวั ด ป รณที่ ี่ยวข้ งและจา ป็นตามโครง าร ฯ
โครง ารพัฒนาศั ยภาพและศึ ษาดงาน ด็ และ ยาวชน
จานวน

150,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารฝึ บรมปฏิบัติธรรม ด็ และ
ยาวชน ช่น ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ค่าพิธี
ปด-ปด ค่าวั ด ป รณที่ ี่ยวข้ งจา ป็นตามโครง าร
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โครง ารพัฒนา ตรีและคร บครัว

จานวน

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรมใ ้ ตรีและคร บครัว ช่น ค่า
บี้ย ลี้ยง ค่าวิทยา ร ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด ป รณที่
ี่ยวข้ งจา ป็นตามโครง าร
โครง าร ศรษฐ ิจพ พียงระดับครัว รื น ัน นื่ งมาจา พระราช จานวน
ดาริ

100,000 บาท

30,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ศรษฐ ิจพ พียงระดับครัว
รื น ัน นื่ งมาจา พระราชดาริ ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
า าร และ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด ป รณที่ ี่ยวข้ งจา ป็นตาม
โครง าร
โครง าร ่ง ริมปล ผั ปล ด ารพิษ

จานวน

30,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ่ง ริมปล ผั ปล ด าร
พิษ ช่น ค่าจัดซื้ พันธพืช และค่าวั ด ป รณที่ ี่ยวข้ งจา
ป็นตามโครง าร
โครง าร ่ง ริม าชีพราษฎร

จานวน

100,000 บาท

รวม

230,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

230,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

โครง ารแข่งขัน ี าต้านยา พติด

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่ารางวัล ค่า บี้ย ลี้ยง รรม ารตัด ิน ค่า า าร
และ ครื่ งดื่มและราย าร ื่นๆที่จา ป็น
โครง ารแข่งขัน ี าโรง รียนใน ัง ัด ทศบาลตาบล มลาไ ย

จานวน

30,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ่ง ริม าชีพราษฎร ช่น ค่าจัด
ซื้ พันธ ัตวน้า และพันธพืชต่าง ๆ ค่าวั ด ป รณที่ ี่ยวข้ งจา
ป็นตามโครง าร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารแข่งขัน ี าโรง รียนใน ัง ัด ทศบาล
ตาบล มลาไ ย ช่น ค่า า าร และ ครื่ งดื่ม ค่ารางวัล และค่า
วั ด ป รณ ื่นๆที่ ี่ยวข้ ง
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โครง าร ่ง ริม ารแข่งขัน ี า ยาวชนและประชาชนทั่วไป

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,560,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,560,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,560,000 บาท

โครง ารจัดงานพระราษฎรบริ าร

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานพระราษฎร
บริ าร ช่น ค่าจ้างต แต่ง ถานที่ ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่า
วั ด ิ่งพิมพและรายจ่าย ื่น ๆ ที่จา ป็น
โครง ารจัดงาน มโภชศาล ลั มื ง

จานวน

80,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ฉลิมฉล งพิธี มโภชบญ ลั
มื ง ช่น ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด ป รณที่จา ป็น
โครง ารประ พณี ฐิน ามัคคี

จานวน

80,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าชด งคม า ฐิน ครื่ งถวาย ังฆทาน และราย
จ่าย ื่นที่จา ป็นตามโครง ารประ พณี ฐิน ามัคคี พื่ ท ดถวาย
วัดใน ขต ทศบาลตาบล มลาไ ย
โครง ารประ พณีขึ้นปใ ม่
จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งถวาย ังฆทานและรายจ่าย ื่นที่จา ป็นตาม
โครง ารประ พณีขึ้นปใ ม่
โครง ารประ พณีบญบั้งไฟ

80,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ่ง ริม นับ นน ารแข่งขัน ี า ยาวชน
ใน าร ง่ ริม ี า ยาวชน ข้าแข่งขัน ช่น ค่า า าร ครื่ ง
ดื่ม ค่าชด ี า ค่าจ้าง มารถยนต และรายจ่าย ื่นที่จา ป็น
ค่าวัสดุ
วั ด ี า
พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ วั ด ี า ป รณ ครื่ ง
าลัง
าย ช่น ป รณซ้ มมวย ฟตบ ล ตะ ร้ ล แชร
บ ล ว ล ลยบ ล ตาข่าย ี า และวั ด ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ

พื่ จ่าย ป็นค่ารางวัล ค่าต แต่งขบวนแ ่ ค่าวั ด และรายจ่าย
ื่นที่จา ป็นตามโรง ารประ พณีบญบั้งไฟ

จานวน
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โครง ารประ พณีล ย ระทง

จานวน

160,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวิทยา ร ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า า าร ค่า า ารว่าง ค่า
วั ด ป รณ และรายจ่าย ื่นที่จา ป็นตามโครง ารประ พณีล ย
ระทง
โครง ารประ พณีวัน ง รานต
จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่ารางวัล ค่าต แต่งขบวนแ ่ ค่าวั ดและรายจ่าย ่นื
ที่จา ป็นตามโครง ารประ พณีวัน ง รานต
โครง ารประ พณีแ ่ ทียนพรรษา
จานวน

170,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ทียนพรรษา ค่า า ารและ ครื่ งดื่ม ค่าวั ด
ป รณ และรายจ่าย ื่นที่จา ป็นตามโครง ารประ พณีแ ่ ทียน
พรรษา
โครง ารฝึ บรมปฏิบัติธรรม
จานวน

700,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวิทยา ร ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า า าร ค่า า ารว่าง ค่า
วั ด ป รณและรายจ่าย ื่นที่จา ป็นตามโครง ารฝึ บรมปฏิบัติ
ธรรม
โครง าร ่ง ริมทางด้านศา นา วัฒนธรรมขนบธรรม นียม
จานวน
ประ พณีในท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่า ่ง ริมทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรม นียม
ประ พณีในท้ งถิ่น
โครง าร บรมจริยธรรม
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดทาโครง ารฝึ บรมจริยธรรม พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน ช่น ป้ายโครง าร ค่า า ารและ
ครื่ งดื่ม ค่าวิทยา ร ค่าวั ด ป รณ และรายจ่าย ื่นที่จา ป็น
ตามโครง าร บรมจริยธรรม

จานวน

40,000 บาท

40,000 บาท
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

500,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

16,135,336 บาท

รวม

1,730,520 บาท

รวม

1,730,520 บาท

จานวน

1,148,520 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรง งิน
ดื นพนั งาน ทศบาล
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

18,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
1. โครง ารจัด ารแข่งขัน รื ยาวประ พณี
พื่ จ่าย ป็นค่ารางวัล ค่า รรม ารตัด ิน ค่าวั ด ค่า
า าร ค่า า ารว่าง และ ครื่ งดื่ม ค่าพิธี ปด-ปด ค่าแพร
ป้าย ค่าด ไม้ และราย าร ื่นที่จา ป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งข งผ้บริ าร
ค่าต บแทนพนั งานจ้าง

จานวน

492,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนใ ้ ับพนั งานจ้างตามภาร ิจที่ปฏิบัติ
น้าที่ช่วยงาน งช่างและ พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทนใ ้พนั งาน
จ้างทั่วไปที่ปฏิบัติ น้าที่ช่วยงาน งช่าง
งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง
จานวน

72,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่ม ารคร งชีพที่จ่าย พิ่มใ ้พนั งานจ้างทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่าต บแทน ารปฏิบัติ
งานน วลาราช าร

รวม

2,465,816 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,400,816 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง าร ดินทางไปราช ารข งพนั งาน
ทศบาลและล จ้างประจา ค่าธรรม นียมต่างๆและค่าลง
ทะ บียน ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั และรายจ่าย ื่นที่จา ป็นใน าร
ดินทางไปราช าร
ค่าบารงรั ษาและซ่ มแซม
จานวน

1,250,816 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ มแซมถนนล รัง ถนนค น รีต ริม
ล็ ระบบระบายน้า ครื่ ง ล่น นาม ด็ ล่น และทรัพย ิน ื่น
ข ง ทศบาลที่ ี่ยว ับงานด้านช่าง
ค่าวัสดุ

รวม

1,055,000 บาท

วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

500,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าซื้ ล ดไฟฟ้า บัลลา ต ตัท ต ร ราง ล ด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า พร้ ม ป รณ ี่ยว ับไฟฟ้าที่จา ป็น
วั ด ่ ร้าง

จานวน

500,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าซื้ ซี มนต นิ ย่ ย ทราย ยาบ ท่ ระบาย
น้า ค ล. ล็ ริมค ม รีต ี ฐิ และวั ด ่ ร้าง ื่น ๆ ที่
ี่ยวข้ งและจา ป็น
วั ด ชื้ พลิงและ ล่ ลื่น
จานวน

35,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ น้ามันดี ซล บนซิน น้ามัน ครื่ งและ
ื่นๆ ที่จา ป็น
วั ด ครื่ งแต่ง าย

20,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าจ้าง มาบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารใน ารจ้าง มา รื จ้าง
มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้างทา าร ย่าง นึ่ง ย่างใด ซึ่งไม่ใช่ ป็น าร
ประ บดัดแปลง ต่ ติมครภัณฑ รื ิ่ง ่ ร้าง ย่างใด และ ย่
ในความรับผิดช บข งผ้รับจ้าง
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่า ดินทางไปราช าร

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ชด ครื่ งแบบป้ ง ัน
ไฟฟ้า ช่น มว ข็มขัด ถง ท้า ร ง ท้าและวั ด ื่น ๆ ที่จา ป็น

จานวน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

11,139,000 บาท

รวม

763,600 บาท

จานวน

18,600 บาท

จานวน

715,000 บาท

ครภัณฑ านั งาน
1. จัดซื้ โตะทางานพร้ ม ้า ี้
พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ โตะทางานพร้ ม ้า ี้ จานวน 3
ชด โดยมีรายละ ียดคื
- โตะทางานแบบ ล็ น้ายาว ขนาดไม่น้ ย
ว่า 135 x 65 x 75 ซม.
- ้า ี้ า รับ จ้า น้าที่ ีดา บนม น้า PVC มีที่ ท้าแขนและล้
ลื่น ขนาดไม่น้ ย ว่า 56x57x84 ซม.
ครภัณฑยานพา นะและขน ่ง
1. จัดซื้ รถบรรท (ดี ชล)
พื่ ป็น ารจัดซื้ รถบรรท ดี ซล จานวน 1 คัน โดยมีราย
ละ ียด คื
- รถบรรท (ดี ซล)
- มีน้า นั บรรท ไม่ต่า ว่า 1 ตัน ปริมาตร ระบ บไม่ต่า
ว่า 2,400 ซีซี รื าลัง ครื่ งยนต ง ด ไม่ต่า ว่า 110
ิโลวัตต ขับ คลื่ น 2 ล้
- แบบมีช่ งว่างด้าน ลังคนขับ (Cab)
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ครภัณฑค มพิว ต ร
ครื่ งค มพิว ต ร
พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร โดยมีราย
ละ ียด คื
- All-in-one
- Intel (R) Core TM i58250 U Processor (1.6 GHz base frequency,up to 3.4
GHz with Intel Turbo Boost Technology, 6 MB cache,4
cores)
- Windows 10 Home Single Language 64
- 4GB DDR4-2400 SDRAM (1x4 GB)
- 1 TB 7200 rpm SATA
- 128 GB PCle (R)NVME TM M.2 SSD
NVIDIA (R) GeForce (R) MX110 (2 GB GDDR5 dedicated)
- 5.92 Kg
- 23.8” diagonal FHD IPS ZBD anti-glare WLEDbacklit threesided borderless touch screen (1920x1080)

จานวน

30,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

10,375,400 บาท

จานวน

1,073,000 บาท

จานวน

501,900 บาท

ค่า ่ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร ่ ร้างขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ถนนบริ าร
ชนบท ช่วงต่ จา ค ล. ดิม - ประชา ข ันต 1 (ทั้ง งฝั่ง) ชมชน
วัง ิน ม่ที่ 4 ตาบล มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็
ถนนบริ ารชนบท ช่วงต่ จา ค ล. ดิม ประชา ข ันต 1 (ทั้ง งฝั่ง) ชมชนวัง ิน ม่ที่ 4 ตาบล มลา
ไ ย ตั้งงบประมาณไว้ 1,073,000.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ยข้างละ 3.15
มตร นา 0.15 มตร ทิศ นื
ยาว 292 มตร ทิศใต้ยาว 261 มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย
ว่า 1,741.95 ตาราง มตร (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลา
ไ ย)
โครง าร ่ ร้างขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ถนนประชา ข
ันต2 (2 ฝั่ง) ช่วงถนนบริ ารชนบท-ถนนไชย าล ชมชนปา น้า
ม่ที่ 12 ตาบล มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็
ถนนประชา ข ันต2 (2 ฝั่ง) ช่วงถนนบริ ารชนบท-ถนนไชย
าล ชมชนปา น้า ม่ที่ 12 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณ
ไว้ 501,900บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ยข้างละ 2.10
มตร นา 0.15 มตร ยาวข้างละ 195 มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย
ว่า 819 ตาราง มตร(ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

วันที่พิมพ : 5/10/2563 18:03:04

โครง าร ่ ร้างขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ถนนประชา ทิศ จานวน
(2 ฝั่ง) ช่วงถนนบริ ารชนบท - ถนนไชย าล ชมชนวัง ิน ม่ที่ 4
ตาบล มลาไ ย

น้า : 50/59

491,900 บาท

พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็
ถนนประชา ทิศ (2 ฝั่ง) ช่วงถนนบริ ารชนบท - ถนนไชย
าล ชมชนวัง ิน ม่ที่ 4 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณ
ไว้ 491,900.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ยข้างละ 1.95
ม. ยาวข้างละ 205 มตร นา 0.15 มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย
ว่า 799.50 ตาราง มตร (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลา
ไ ย)
โครง าร ่ ร้างขยายผิวจราจรถนนค น รีต ริม ล็ ถนนมิตร จานวน
ัมพันธ 4 ช่วงต่ จา ถนนค น รีต ริม ล็ ดิม–ถนนบริ าร
ชนบท ชมชนปา น้า ม่ที่ 12 ตาบล มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ถนนบริ าร
ชนบท ต่ จา ผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ดิม ถึง ถนนมิตร
ัมพันธ 4 ชมชนปา น้า ม่ที่ 12 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบ
ประมาณไว้ 175,900.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ่ ร้างผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 5 มตร นา 0.15
มตร ยาว 60 มตร รื มีพื้นที่ผิวจราจร ค น รีต ริม ล็
ไม่น้ ย ว่า 300 ตาราง มตร พร้ มลงล รังไ ล่ทาง (ตามแบบ
แปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

175,900 บาท
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โครง าร ่ ร้างถนน ค น รีต ริม ล็ ถนนข้างด น จ้าป่ ช่วง จานวน
บารงนค รศ - ถนนฮปฮาดบารงชมชนใน มื ง ม่ที่ 1 ตาบล ลั
มื ง

599,000 บาท

โครง าร ่ ร้างถนน ค น รีต ริม ล็ ถนนข้างด น จ้า
ป่ ช่วงบารงนค รศ - ถนนฮปฮาดบารงชมชนใน มื ง ม่ที่ 1
ตาบล ลั มื ง ตั้งงบประมาณไว้ 599,000.-บาท มีราย
ละ ียดดังนี้
- ่ ร้างผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 5
มตร นา 0.15 มตร ยาว 200 มตร รื มีพื้นที่ผิว
จราจร ค น รีต ริม ล็ ไม่น้ ย ว่า 1,000 ตาราง
มตร พร้ มลงล รังไ ล่ทาง (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล
มลาไ ย)
โครง าร ่ ร้างถนน ค น รีต ริม ล็ ถนนข้างบ้านยายท ง
่ น ชมชนค้มใต้ ม่ที่ 2 ตาบล ลั มื ง
พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างถนน ค น รีต ริม ล็ ถนนข้าง
บ้านยายท ง ่ น ชมชนค้มใต้ ม่ที่ 2
ตาบล ลั มื ง ตั้งงบประมาณไว้ 317,900.-บาท มีราย
ละ ียดดังนี้
- ่ ร้างผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 4
มตร นา 0.15 มตร ยาว 105 มตร รื มีพื้นที่ผิว
จราจร ค น รีต ริม ล็ ไม่น้ ย ว่า 420 ตาราง มตร พร้ ม
ลงล รังไ ล่ทาง (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

จานวน

317,900 บาท
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โครง าร ่ ร้างถนน ค น รีต ริม ล็ ถนนมิตร ัมพันธ 3 ต่
จา ผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ดิม ถึง ถนนริ ารชนบท ชมชน
ปา น้า ม่ที่ 12 ตาบล มลาไ ย

จานวน

123,700 บาท

จานวน

176,600 บาท

โครง าร ่ ร้างถนน ค น รีต ริม ล็ ซ ย น้าโรง รียนบ้านน้า จานวน
จั้น(ข้างบ้านนาย รณ) ชมชนน้าจั้น ม่ท่ี 7 ตาบล มลาไ ย

330,700 บาท

พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ถนนมิตร
ัมพันธ 3 ต่ จา ผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ดิม ถึง ถนน
บริ ารชนบท ชมชนปา น้า ม่ที่ 12 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบ
ประมาณไว้ 123,700.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ่ ร้างผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 5
มตร นา 0.15 มตร ยาว 42.5 มตร รื มีพื้นที่ผิวจราจร
ค น รีต ริม ล็ ไม่น้ ย ว่า 212.50 ตาราง มตร พร้ มลง
ล รังไ ล่ทาง (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)
โครง าร ่ ร้างถนน ค น รีต ริม ล็ ถนนราษฎรพัฒนา ชม
ชนน้าจั้น ม่ที่ 7 ตาบล มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ถนนราษฎร
พัฒนา ชมชนน้าจั้น ม่ที่ 7 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณ
ไว้ 176,600.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ่ ร้างผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 3 มตร นา 0.15
มตร ยาว 97 มตร รื มีพื้นที่ผิวจราจร ค น รีต ริม ล็ ไม่
น้ ย ว่า 291 ตาราง มตร พร้ มลงล รังไ ล่ทาง (ตามแบบ
แปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ซ ย น้า
โรง รียนบ้านน้าจั้น (ข้างบ้านนาย รณ) ชมชนน้าจั้น ม่ที่ 7
ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณไว้ 330,700.-บาท มีราย
ละ ียดดังนี้
- ่ ร้างผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 3
มตร นา 0.15 มตร ยาว 183 มตร รื มีพื้นที่ผิว
จราจร ค น รีต ริม ล็ ไม่น้ ย ว่า 549 ตาราง มตร พร้ ม
ลงล รังไ ล่ทาง (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)
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โครง าร ่ ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ถนนข้างบ้านยายจันทร
แดง ชมชนค้มใต้ ม่ที่ 2 ตาบล ลั มื ง

จานวน

243,000 บาท

โครง าร ่ ร้างถนนล รัง ถนน ลังโรง รียนบ้านน้าจั้น ชมชนน้า จานวน
จั้น ม่ท่ี 7 ตาบล มลาไ ย

41,300 บาท

พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างถนนค น รีต ริม ล็ ถนนข้าง
บ้านยายจันทรแดง ชมชนค้มใต้ ม่ที่ 2 ตาบล ลั มื ง ตั้งงบ
ประมาณไว้ 243,000.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ่ ร้างผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 4
มตร นา 0.15 มตร ยาว 101 มตร รื มีพื้นที่ผิว
จราจร ค น รีต ริม ล็ ไม่น้ ย ว่า 404 ตาราง มตร พร้ ม
ลงล รังไ ล่ทาง (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

โครง าร ่ ร้างถนนล รังถนน ลังโรง รียนบ้านน้าจั้น ชมชน
น้าจั้น ม่ที่ 7 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณไว้ 41,300
.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ปรับปรงผิวจราจรล รัง ว้าง 3 มตร นา 0.15
มตร ยาว 425 มตร รื มีปริมาณล รังไม่น้ ย ว่า 165.75
ล บาศ มตร (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)
โครง าร ่ ร้างระบบระบายน้าถนนถนนดารงนภาพ(2ฝั่ง) ช่วง
ถนน ัญจรราช ิจ ถึงถนนร บบ้าน ชมชน ระบัว ม่ที่ 5 ตาบล
มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างระบบระบายน้าถนนถนนดารงน
ภาพ(2ฝั่ง) ช่วงถนน ัญจรราช ิจ ถึงถนนร บบ้าน ชมชน ระ
บัว ม่ที่ 5 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณไว้ 805,000
.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- วางท่ ระบายน้า ค น รีต ริม ล็ ขนาด ้นผ่าศนย
ลาง 0.40 มตร จานวน 492ท่ น
- ่ ร้างบ่ พั ค น รีต ริม ล็ จานวน 53 บ่ (ตาม
แบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

จานวน

805,000 บาท
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โครง าร ่ ร้างระบบระบายน้าถนนประชา ข ันต 1 ชมชนปา น้า จานวน
ม่ที่ 12 และ ชมชน มื งใ ม่ ม่ที่ 15

น้า : 54/59

1,549,000 บาท

พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างระบบระบายน้าถนนประชา ข ันต 1
ชมชนปา น้า ม่ที่ 12 และ ชมชน มื งใ ม่ ม่ที่ 15 ตั้งงบ
ประมาณไว้ 1,549,000.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
ช่วงที่ 1 ช่วงถนนไชย าล ถึง ถนนปา ลัดวังถ้า (ทิศตะวัน
ต)
- วางท่ ระบายน้าค น รีต ริม ล็ ขนาด ้นผ่าศนย
ลาง 0.40 มตร จานวน 261 ท่ น (ตามแบบแปลน ทศบาล
ตาบล มลาไ ย)
- ่ ร้างบ่ พั ค น รีต ริม ล็ จานวน 28 บ่
ช่วงที่ 2 ช่วงถนน ิดแ ้ว ถึง ถนน มลาพิทั ษ (2ฝั่ง)
- วางท่ ระบายน้าค น รีต ริม ล็ ขนาด ้นผ่าศนย
ลาง 0.40 มตร จานวน 686 ท่ น (ตามแบบแปลน ทศบาล
ตาบล มลาไ ย)
- ่ ร้างบ่ พั ค น รีต ริม ล็ จานวน 75 บ่
โครง าร ่ ร้างระบบระบายน้าถนนศรีจันทร(2 ฝั่ง) ช่วงถนน ัญจร จานวน
ราช ิจ ถึงถนนร บบ้าน ชมชน ระบัว ม่ที่ 5 ตาบล มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง าร ่ ร้างระบบระบายน้าถนนศรีจันทร (2
ฝั่ง) ช่วงถนน ัญจรราช ิจ ถึงถนนร บบ้าน ชมชน ระบัว ม่
ที่ 5 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณไว้ 743,000.-บาท มีราย
ละ ียดดังนี้
- วางท่ ระบายน้า ค น รีต ริม ล็ ขนาด ้นผ่าศนย
ลาง 0.40 มตร จานวน 464 ท่ น
- ่ ร้างบ่ พั ค น รีต ริม ล็ จานวน 46 บ่ (ตาม
แบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

743,000 บาท
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โครง ารปรับปรงระบบระบายน้าและขยายผิวจราจรถนนราษฎร
บริ ารช่วงถนน มลาพิพัฒน-ถนน ริยะวงศ(ทิศ นื ) ชมชน
ด ว้าง ม่ที่ 3 ตาบล ลั มื ง

จานวน

260,300 บาท

จานวน

835,500 บาท

พื่ จ่ายค่าโครง ารปรับปรงระบบระบายน้าและขยายผิวจราจร
ถนนราษฎรบริ าร ช่วงถนน มลาพิพัฒน-ถนน ริยะวงศ(ทิศ
นื ) ชมชน ด ว้าง ม่ที่ 3 ตาบล ลั มื ง ตั้งงบประมาณ
ไว้ 260,300.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ปรับปรงบ่ พั ค น รีต ริม ล็ จานวน 15 บ่
- ขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 1.95
มตร นา 0.15 มตร ยาว 154 มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย
ว่า 300.3 ตาราง มตร (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลา
ไ ย)
โครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจรถนน มลา
พิทั ษ(ทิศ นื ) ช่วงถนน ัญจรราช ิจ-ถนนพิพัฒน มลา ขต
ชมชนใน มื ง ม่ที่ 1 ตาบล มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจร
ถนน มลาพิทั ษ (ทิศ นื ) ช่วงถนน ัญจรราช ิจ–ถนนพิพัฒน
มลา ขต ชมชนใน มื ง ม่ที่ 1 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณ
ไว้ 835,500.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ปรับปรงรางระบายน้า ว้าง 0.80 ม. ยาว 287 ม.
- ขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 3
มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย
ว่า 360 ตาราง มตร (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

วันที่พิมพ : 5/10/2563 18:03:04

โครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจรถนน มลาพิพัฒน จานวน
ช่วงถนน มลาพิทั ษ - วิบลย ิจ(2ฝั่ง) ชมชน ด ว้าง ม่ที่ 3 ตาบล
ลั มื ง

น้า : 56/59

825,100 บาท

พื่ จ่ายค่าโครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจร
ถนน มลาพิพัฒนช่วงถนน มลาพิทั ษ – วิบลย ิจ (2ฝั่ง) ชมชน
ด ว้าง ม่ที่ 3 ตาบล ลั มื ง ตั้งงบประมาณไว้ 825,100
.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ปรับปรงรางระบายน้า ว้าง 0.80 มตร ทิศตะวัน ยาว143
มตร ทิศตะวันต ยาว163 มตร
- ขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง ว้าง ฉลี่ย 0.96
มตร นา 0.15 มตร ทิศตะวัน
ยาว 175 มตร ทิศตะวันต ว้าง ฉลี่ย 0.74 มตร ยาว 170
มตร นา 0.15 มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย ว่า 293.80 ตาราง
มตร (ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)
โครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจรถนนพิพัฒน มลา จานวน
ขตช่วงถนน มลาพิทั ษ-ถนน ิดแ ้ว(ทิศตะวันต ) ชมชน มื งใ ม่
ม่ที่ 15 ตาบล มลาไ ย
พื่ จ่ายค่าโครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจร
ถนนพิพัฒน มลา ขต ช่วงถนน มลาพิทั ษ – ถนน ิดแ ้ว (ทิศ
ตะวันต ) ชมชน มื งใ ม่ ม่ที่ 15 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบ
ประมาณไว้ 593,100.-บาท มีรายละ ียดดังนี้
- ปรับปรงรางระบายน้า ว้าง 0.80 มตร ยาว 109
มตร
- ขยายผิวจราจรค น รีต ริม ล็ ว้าง 4
มตร นา 0.15 มตร ยาว 109 มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย
ว่า 436 ตาราง มตร(ตามแบบแปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)

593,100 บาท
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โครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจรถนนโพธิ าร(ทิศ จานวน
ตะวันต ) ช่วงถนน มลาพิทั ษ - ถนนราษฎรบริ าร ชมชนใน มื ง
ม่ที่ 1 ตาบล มลาไ ย

439,500 บาท

พื่ จ่ายค่าโครง ารปรับปรงรางระบายน้าและขยายผิวจราจร
ถนนโพธิ าร (ทิศตะวันต ) ช่วงถนน มลาพิทั ษ – ถนนราษฎร
บริ าร ชมชนใน มื ง ม่ที่ 1 ตาบล มลาไ ย ตั้งงบประมาณ
ไว้ 439,500.-บาท มีรายละ ียดดังนี้ ปรับปรงรางระบาย
น้า ว้าง 0.80 มตร ยาว 172 มตร ขยายผิวจราจรค น รีต
ริม ล็ ว้าง 0.2 มตร ยาว 172 มตร นา 0.15
มตร รื มีพื้นที่ไม่น้ ย ว่า 34.40 ตาราง มตร (ตามแบบ
แปลน ทศบาลตาบล มลาไ ย)
ค่า แบบ ค่าควบคมงานที่จ่ายใ ้แ ่ ชน นิติบคคล รื บคคลภาย
น พื่ ใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง ่ ร้าง
ค่า

แบบ าคารชั้น ดียว

พื่ จ่าย ป็นค่า พื่ จ่ายค่า แบบ าคารชั้น ดียว ขนาด 20x45
มตรและขนาด 10x80 มตร ภายในตลาดโ ท็ ปชมชนใน
มื ง ม.1ตาบล มลาไ ย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

250,000 บาท

รวม

800,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

รวม

21,570,170 บาท

รวม

21,570,170 บาท

รวม

21,570,170 บาท

จานวน

362,850 บาท

งิน ด นน ่วนราช าร
ด นน ารไฟฟ้า ่วนภมิภาค
พื่ จ่าย ป็น งิน ด นนใ ้ ารไฟฟ้า ่วนภมิภาคใน ารขยาย ขต
ไฟฟ้าขยาย ายพาดดับ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ งทนประ ัน ังคม
พื่ จ่าย ป็น งิน มทบ ข้า งทนประ ัน ังคมตาม ฎ มาย ฯ
โดยตั้งจ่ายร้ ยละ ้าข งค่าจ้าง
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บี้ยยังชีพผ้ ง าย

จานวน

13,993,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ด นนใ ้แ ่ผ้ ง ายใน ขต ทศบาลตาบล มลา
ไ ย (ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด ที่ มท.0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563)
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

3,840,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ด นนใ ้แ ่ผ้พิ าร รื ทพลภาพใน ขต ทศบาล
ตาบล มลาไ ย (ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่
ด ที่ มท.0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563)
บี้ยยังชีพผ้ป่วย ด
จานวน

60,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผ้ภมิค้ม ัน
บ พร่ ง จานวน 500 บาท/ ดื น (ตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ด ที่ มท.0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถนายน 2563)
าร งจ่าย

จานวน

1,150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายใน ารจัดจราจร

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ รื จ้างทาวั ด ครภัณฑ ี่ยว บั ารจัด
จราจร ช่น ป้ายจราจร แผง ั้น ติดตั้งไฟจราจร ป็นต้น
งินบารง มาคม ันนิบาตแ ่งประ ทศไทย

จานวน

72,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบารง มาคม ันนิบาตแ ่งประ ทศไทย โดยตั้ง
จ่ายร้ ยละ ศษ นึ่ง ่วน ข งรายรับจริงประจาที่ผ่านมา ย
ว้น งิน ้ งินจ่ายขาด งิน ะ มและ งิน ด นนท ประ ภท
งิน มทบ งทน วั ดิ ารชมชน

จานวน

800,000 บาท

พื่ จ่ายใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รื บรร ทาปัญ า
ความ ดื ดร้ น ข งประชาชน ป็น ่วนรวม รื รณี ารป้ ง ัน
และยับยั้ง ่ น าร ิด าธารณภัย รื คาดว่าจะ ิด าธารณภัย
ได้
รายจ่ายตามข้ ผ พัน

พื่ จ่าย ป็น งิน ด นน งทน วั ดิ ารชมชน (ตาม นัง ื รม
่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท.0891.4/ว2399 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิ ายน 2553)

น้า : 59/59

วันที่พิมพ : 5/10/2563 18:03:04

งิน มทบ งทน ลั ประ ัน ขภาพ

จานวน

300,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน มทบใ ้ ับ งทน ลั ประ ัน ขภาพ (ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารตั้งงบประมาณข ง ปท
. พื่ มทบ งทน พ.ศ. 2561)
งิน มทบ งทนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้ งถิ่น ( บท.)
จานวน

892,320 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน มทบ งทนบา น็จบานาญข งข้าราช าร ่วน
ท้ งถิ่นตาม ฎ มาย ฯ โดยตั้งจ่ายร้ ยละ 2 ข งประมาณ าร
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาป พ.ศ.2564

หน้า : 1/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร
งินบารุง มาคม
ันนิบาตแห่งประ ทศ
ไทย

งบกลาง

งบกลาง

800,000

งิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

300,000

งิน มทบกองทุนประกัน
ังคม
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
งิน มทบกองทุนบา หน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

72,000

งิน มทบกองทุน
วั ดิการชุมชน

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์

งบบุคลากร

100,000

60,000
362,850
13,993,000
892,320

ารองจ่าย

1,150,000

บี้ยยังชีพคนพิการ

3,840,000

งินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร

100,000

งินบารุง มาคม
ันนิบาตแห่งประ ทศ
ไทย

งบกลาง

งบกลาง

72,000

งิน มทบกองทุน
วั ดิการชุมชน

800,000

งิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

300,000

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์

60,000

งิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

362,850

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

13,993,000

งิน มทบกองทุนบา หน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

892,320

ารองจ่าย

1,150,000

บี้ยยังชีพคนพิการ

3,840,000

งินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

180,000

180,000

หน้า : 3/42
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

งินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล
งิน ดือนนายก/รองนายก
งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

492,000

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
งิน ดือนพนักงาน

514,536

1,620,000

67,200
72,000
1,148,520

138,000
67,200

180,000
1,612,440

24,000

169,110

1,781,760

6,873,160

งินวิทยฐานะ

1,050,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
งินประจาตาแหน่ง
งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

229,200
18,000

85,200

85,200

102,000

30,000

13,600

50,000

ค่า บี้ยประชุม
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

11,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
ค่า ช่าบ้าน

2,457,309

144,000
100,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
1,555,200

1,555,200

งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

207,400

207,400

งิน ดือนนายก/รองนายก

725,760

725,760

งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นายก/รองนายก

180,000

180,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

917,184

6,139,029

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

290,400

424,800

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

79,212

524,322

7,340,530

18,756,410

งิน ดือนพนักงาน
งินวิทยฐานะ

1,050,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
งินประจาตาแหน่ง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

229,200
296,400

586,800

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

50,000

143,600

ค่า บี้ยประชุม

10,000

21,100

2,260,000

2,404,000

120,000

220,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
ค่า ช่าบ้าน

หน้า : 5/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน

แผนงาน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
30,000

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ข่าว าร
ค่าจ้าง หมาบริการ
ค่าจ้าง หมาอื่น
ค่า ช่าที่ราชพั ดุ
ค่าถ่าย อก าร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าธรรม นียมและลง
ทะ บียนต่างๆ
ค่าประกันภัยอาคาร
และอาคารอื่นที่ ข้าข่าย
ทาประกันภัย
ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์ ิน
ค่ารับวาร าร
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

1,000,000

112,800

หน้า : 6/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน

แผนงาน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

60,000

100,000

ค่าโฆษณาและ ผยแพร่

250,000

250,000

ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ข่าว าร

20,000

20,000

ค่าจ้าง หมาบริการ

50,000

1,262,800

5,000

5,000

ค่า ช่าที่ราชพั ดุ

180,000

180,000

ค่าถ่าย อก าร

120,000

120,000

ค่าธรรม นียมและลง
ทะ บียนต่างๆ

40,000

40,000

ค่าประกันภัยอาคาร
และอาคารอื่นที่ ข้าข่าย
ทาประกันภัย

50,000

50,000

ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์ ิน

280,000

280,000

ค่ารับวาร าร

30,000

30,000

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

270,000

270,000

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้าง หมาอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

หน้า : 7/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการจัดการแข่ง
ขัน รือยาวประ พณี

500,000

1. โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติ หตุทางถนนช่วง
ทศกาล าคัญ
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1. โครงการวัน ด็กแห่ง
ชาติ

400,000
120,000

2. โครงการรณรงค์ วม
หมวกนิรภัย
2. โครงการ ่ง ริม ด็ก
และ ยาวชนดี ด่น

60,000

3. โครงการปลูกฝัง
อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
3. โครงการอบรมผู้
ปกครองนัก รียน

20,000

4. โครงการ ่ง ริม
ทักษะวิชาการ ด็กนัก
รียน

30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการจัดการแข่ง
ขัน รือยาวประ พณี
1. โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติ หตุทางถนนช่วง
ทศกาล าคัญ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

500,000

40,000

40,000

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุ

400,000

1. โครงการวัน ด็กแห่ง
ชาติ

120,000

2. โครงการรณรงค์ วม
หมวกนิรภัย

20,000

2. โครงการ ่ง ริม ด็ก
และ ยาวชนดี ด่น
3. โครงการปลูกฝัง
อุดมการณ์
ประชาธิปไตย

20,000
60,000

30,000

30,000

3. โครงการอบรมผู้
ปกครองนัก รียน

20,000

4. โครงการ ่ง ริม
ทักษะวิชาการ ด็กนัก
รียน

30,000

หน้า : 9/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

5. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000

6. โครงการธรรมะกับ ิ่ง
แวดล้อม าหรับนัก รียน
ประถมศึกษา

15,000

7. โครงการ นับ นุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษาโรง รียนอนุบาล
ทศบาลกมลาไ ย

2,157,440

8. โครงการ นับ นุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ถานศึกษาศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก

1,159,500

ค่า ดินทางไปราชการ
โครงการกาจัดวัชพืชใน
แหล่งน้าธรรมชาติ
โครงการแก้ไขปัญหายา
พติด

50,000

100,000

80,000
10,000

150,000

หน้า : 10/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

5. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000

6. โครงการธรรมะกับ ิ่ง
แวดล้อม าหรับนัก รียน
ประถมศึกษา

15,000

7. โครงการ นับ นุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษาโรง รียนอนุบาล
ทศบาลกมลาไ ย

2,157,440

8. โครงการ นับ นุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ถานศึกษาศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก

1,159,500

ค่า ดินทางไปราชการ

300,000

โครงการกาจัดวัชพืชใน
แหล่งน้าธรรมชาติ
โครงการแก้ไขปัญหายา
พติด

680,000
10,000

50,000

50,000

หน้า : 11/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครงการ ข้าค่าย ่ง
ริมคุณธรรม
จริยธรรมต่อต้านการ
ทุจริตตามแนวทางหลัก
ปรัชญา ศรษฐกิจพอ
พียง
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยา พติด
โครงการแข่งขันกีฬา
โรง รียนใน ังกัด
ทศบาลตาบลกมลาไ ย
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

30,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อที่มี ัตว์ ป็น
พาหะ

25,000

โครงการควบคุมโรคพิษ
ุนัขบ้าตามพระปณิธาน

71,000

โครงการคืนชีวิตให้ าย
น้า

20,000

โครงการจัดงานพระ
ราษฎรบริหาร

100,000

โครงการจัดงานวัน
ทศบาล
โครงการจัดงานวันแม่

70,000

หน้า : 12/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการ ข้าค่าย ่ง
ริมคุณธรรม
จริยธรรมต่อต้านการ
ทุจริตตามแนวทางหลัก
ปรัชญา ศรษฐกิจพอ
พียง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยา พติด

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
โรง รียนใน ังกัด
ทศบาลตาบลกมลาไ ย

30,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อที่มี ัตว์ ป็น
พาหะ

25,000

โครงการควบคุมโรคพิษ
ุนัขบ้าตามพระปณิธาน

71,000

โครงการคืนชีวิตให้ าย
น้า

20,000

โครงการจัดงานพระ
ราษฎรบริหาร
โครงการจัดงานวัน
ทศบาล
โครงการจัดงานวันแม่

100,000
50,000

50,000
70,000

หน้า : 13/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจัดงาน มโภช
ศาลหลัก มือง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
80,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

70,000

โครงการ ทศบาลพบ
ประชาชน

100,000

โครงการประ พณีกฐิน
ามัคคี

80,000

โครงการประ พณีขึ้นปี
ใหม่

10,000

โครงการประ พณีบุญ
บั้งไฟ

80,000

โครงการประ พณีลอย
กระทง

160,000

โครงการประ พณีวัน
งกรานต์

100,000

โครงการประ พณีแห่
ทียนพรรษา

170,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติ
โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม

700,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 14/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการจัดงาน มโภช
ศาลหลัก มือง

80,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

70,000

โครงการ ทศบาลพบ
ประชาชน

100,000

โครงการประ พณีกฐิน
ามัคคี

80,000

โครงการประ พณีขึ้นปี
ใหม่

10,000

โครงการประ พณีบุญ
บั้งไฟ

80,000

โครงการประ พณีลอย
กระทง

160,000

โครงการประ พณีวัน
งกรานต์

100,000

โครงการประ พณีแห่
ทียนพรรษา

170,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติ
โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม

50,000

50,000

700,000

หน้า : 15/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้นา
ชุมชน และ อ ม.

1,000,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้ ูงอายุ รื่องการ
ดูแล ุขภาพโดยรวม

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาลและพนักงาน
ทศบาล
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
ทศบาลและพนักงาน
จ้าง
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งาน ด็กและ ยาวชน

150,000

โครงการพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

100,000

โครงการ พิ่ม
ประ ิทธิภาพในการจัด
ก็บภาษี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 16/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้นา
ชุมชน และ อ ม.

1,000,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้ ูงอายุ รื่องการ
ดูแล ุขภาพโดยรวม

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาลและพนักงาน
ทศบาล

500,000

500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
ทศบาลและพนักงาน
จ้าง

300,000

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งาน ด็กและ ยาวชน

150,000

โครงการพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

100,000

โครงการ พิ่ม
ประ ิทธิภาพในการจัด
ก็บภาษี

30,000

30,000

หน้า : 17/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครงการ ยาวชนไทยใ ่
ใจ ิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการรณรงค์ มาไม่
ขับ
โครงการรณรงค์อาหาร
ปลอดภัย

65,000

โครงการ ลือกตั้ง มาชิก
ภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการ ศรษฐกิจพอ
พียงระดับครัว รือน
อัน นื่องมาจากพระราช
ดาริ

30,000

โครงการ ่ง ริมการ
แข่งขันกีฬา ยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการ ่ง ริมทาง
ด้านศา นา วัฒนธรรม
ขนบธรรม นียม
ประ พณีในท้องถิ่น

40,000

โครงการ ่ง ริมปลูกผัก
ปลอด ารพิษ

30,000

หน้า : 18/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการ ยาวชนไทยใ ่
ใจ ิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการรณรงค์ มาไม่
ขับ

40,000

โครงการรณรงค์อาหาร
ปลอดภัย
โครงการ ลือกตั้ง มาชิก
ภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

40,000
65,000

600,000

600,000

โครงการ ศรษฐกิจพอ
พียงระดับครัว รือน
อัน นื่องมาจากพระราช
ดาริ

30,000

โครงการ ่ง ริมการ
แข่งขันกีฬา ยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการ ่ง ริมทาง
ด้านศา นา วัฒนธรรม
ขนบธรรม นียม
ประ พณีในท้องถิ่น

40,000

โครงการ ่ง ริมปลูกผัก
ปลอด ารพิษ

30,000

หน้า : 19/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการ ่ง ริมอาชีพ
ราษฎร

40,000

โครงการอบรม
จริยธรรม

40,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการด้านอาหาร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วั ดุ ครื่องแต่งกาย

50,000
1,250,816

250,000

20,000

50,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง
งบดาเนินงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

100,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

20,000

50,000

วั ดุคอมพิว ตอร์
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

500,000
35,000

วั ดุกีฬา
ค่าวัสดุ

500,000
50,000

วั ดุ ครื่องดับ พลิง
วั ดุงานบ้านงานครัว

120,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหาร ริม (นม)

2,297,516

วั ดุการ กษตร
วั ดุก่อ ร้าง

500,000

หน้า : 20/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

100,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

40,000

โครงการอบรม
จริยธรรม

40,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการด้านอาหาร

50,000

วั ดุ ครื่องแต่งกาย
วั ดุยานพาหนะและขน ่ง

100,000

40,000

34,500
220,000

1,660,816
104,500

20,000

290,000

วั ดุคอมพิว ตอร์

156,000

156,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000

550,000

170,000

705,000

วั ดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
วั ดุกีฬา
ค่าวัสดุ

รวม

โครงการ ่ง ริมอาชีพ
ราษฎร

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วั ดุ ครื่องดับ พลิง
วั ดุงานบ้านงานครัว

50,000
50,000

50,000
200,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหาร ริม (นม)
วั ดุการ กษตร
วั ดุก่อ ร้าง

320,000

2,297,516
100,000

100,000
500,000

หน้า : 21/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
วั ดุ านักงาน
ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

100,000

ค่าไฟฟ้า

120,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์ านักงาน
1. จัดซื้อ ก้าอี้
1. จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้อม ก้าอี้
1. จัดซื้อโต๊ะและ ก้าอี้
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
2.จัดซื้อ ก้าอี่ านักงาน
3.จัดซื้อตู้ หล็ก 2 บาน
แบบทึบ
4.จัดซื้อ ก้าอี้ประธาน
5.จัดซื้อโต๊ะประชุม
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

18,600
46,800
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

100,000

100,000

วั ดุ านักงาน

400,000

400,000

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

40,000

40,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

350,000

450,000

1,200,000

1,320,000

ค่าบริการไปรษณีย์

40,000

40,000

ค่าบริการโทรศัพท์

35,000

35,000

5,000

5,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ านักงาน
1. จัดซื้อ ก้าอี้

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้อม ก้าอี้

18,600

1. จัดซื้อโต๊ะและ ก้าอี้

46,800

1.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

57,500

57,500

2.จัดซื้อ ก้าอี่ านักงาน

32,000

32,000

3.จัดซื้อตู้ หล็ก 2 บาน
แบบทึบ

15,000

15,000

4.จัดซื้อ ก้าอี้ประธาน

5,000

5,000

15,000

15,000

5.จัดซื้อโต๊ะประชุม
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

1. จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ าหรับงาน
ประมวลผล (ตั้งโต๊ะ)
1. จัดซื้อ ครื่อง แกน
อก าร

18,000

1.จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์
2. จัดซื้อระบบ น็ต วิค
พร้อมติดตั้ง

40,000

2.จัดซื้อ ครื่องพิมพ์
Multifunction
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์

30,000

ครุภัณฑ์การศึกษา
1. จัดซื้อโต๊ะและ ก้าอี้
โรงอาหาร

40,000

2. จัดซื้อ ครื่อง ล่น
นามกลางแจ้ง

300,000

3. จัดซื้อโต๊ะ ก้าอี้นัก
รียน

40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
1. จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ าหรับงาน
ประมวลผล (ตั้งโต๊ะ)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

1. จัดซื้อ ครื่อง แกน
อก าร
1.จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

30,000

18,000
44,000

2. จัดซื้อระบบ น็ต วิค
พร้อมติดตั้ง
2.จัดซื้อ ครื่องพิมพ์
Multifunction

รวม

44,000
40,000

10,000

ครื่องคอมพิว ตอร์

10,000
30,000

ครุภัณฑ์การศึกษา
1. จัดซื้อโต๊ะและ ก้าอี้
โรงอาหาร

40,000

2. จัดซื้อ ครื่อง ล่น
นามกลางแจ้ง

300,000

3. จัดซื้อโต๊ะ ก้าอี้นัก
รียน

40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

10,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

1. จัดซื้อจอ มาร์ททีวี ี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
36,400

1. จัดซื้อไฟกระพริบโซ
ลาร์ ซลล์
1.จัดซื้อกล้องวงจรปิด
2. จัดซื้อ ครื่อง ียง

35,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้าดับ พลิง
ครุภัณฑ์การ กษตร
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. จัดซื้อ ครื่องตัดหญ้า
1. จัดซื้อ ครื่องพ่นยา

26,600

ครุภัณฑ์อื่น
1. จัดซื้อโต๊ะ แตน ล

30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง
1. จัดซื้อรถ ข็นขยะ
1. จัดซื้อรถบรรทุก(ดี
ชล)

32,000
715,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
1. จัดซื้อ ครื่องดนตรี
ไทย ากล

150,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1. จัดซื้อจอ มาร์ททีวี ี
1. จัดซื้อไฟกระพริบโซ
ลาร์ ซลล์

รวม
36,400

100,000

1.จัดซื้อกล้องวงจรปิด

100,000
300,000

2. จัดซื้อ ครื่อง ียง

300,000
35,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้าดับ พลิง

300,000

300,000

19,000

19,000

ครุภัณฑ์การ กษตร
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. จัดซื้อ ครื่องตัดหญ้า
1. จัดซื้อ ครื่องพ่นยา

26,600

ครุภัณฑ์อื่น
1. จัดซื้อโต๊ะ แตน ล

30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง
1. จัดซื้อรถ ข็นขยะ

32,000

1. จัดซื้อรถบรรทุก(ดี
ชล)

715,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
1. จัดซื้อ ครื่องดนตรี
ไทย ากล

150,000

หน้า : 27/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
1. จัดซื้อ ายดับ พลิง
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีต ริม
หล็กถนนบริหารชนบท
ช่วงต่อจาก ค ล. ดิม ประชา ุข ันต์ 1 (ทั้ง
องฝั่ง) ชุมชนวังหิน
หมู่ที่ 4 ตาบลกมลาไ ย

1,073,000

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีต ริม
หล็กถนนประชา ุข
ันต์2 (2 ฝั่ง) ช่วงถนน
บริหารชนบท-ถนนไชย
กาล ชุมชนปากน้า หมู่
ที่ 12 ตาบลกมลาไ ย

501,900

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีต ริม
หล็กถนนประชาอุทิศ
(2 ฝั่ง) ช่วงถนนบริหาร
ชนบท - ถนนไชยกาล
ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 4
ตาบลกมลาไ ย

491,900

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
1. จัดซื้อ ายดับ พลิง

42,000

42,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีต ริม
หล็กถนนบริหารชนบท
ช่วงต่อจาก ค ล. ดิม ประชา ุข ันต์ 1 (ทั้ง
องฝั่ง) ชุมชนวังหิน
หมู่ที่ 4 ตาบลกมลาไ ย

1,073,000

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีต ริม
หล็กถนนประชา ุข
ันต์2 (2 ฝั่ง) ช่วงถนน
บริหารชนบท-ถนนไชย
กาล ชุมชนปากน้า หมู่
ที่ 12 ตาบลกมลาไ ย

501,900

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีต ริม
หล็กถนนประชาอุทิศ
(2 ฝั่ง) ช่วงถนนบริหาร
ชนบท - ถนนไชยกาล
ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 4
ตาบลกมลาไ ย

491,900
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
ริม หล็ก ถนนมิตร
ัมพันธ์ 4 ช่วงต่อจาก
ถนนคอนกรีต ริม หล็ก
ดิม–ถนนบริหารชนบท
ชุมชนปากน้า หมู่ที่ 12
ตาบลกมลาไ ย

175,900

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนข้างดอน จ้าปู่ ช่วง
บารุงนค รศ - ถนน
ฮุปฮาดบารุงชุมชนใน
มือง หมู่ที่ 1 ตาบล
หลัก มือง

599,000

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนข้างบ้านยายทอง
อ่อน ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่
2 ตาบลหลัก มือง

317,900

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อ ร้างขยาย
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
ริม หล็ก ถนนมิตร
ัมพันธ์ 4 ช่วงต่อจาก
ถนนคอนกรีต ริม หล็ก
ดิม–ถนนบริหารชนบท
ชุมชนปากน้า หมู่ที่ 12
ตาบลกมลาไ ย

175,900

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนข้างดอน จ้าปู่ ช่วง
บารุงนค รศ - ถนน
ฮุปฮาดบารุงชุมชนใน
มือง หมู่ที่ 1 ตาบล
หลัก มือง

599,000

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนข้างบ้านยายทอง
อ่อน ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่
2 ตาบลหลัก มือง

317,900
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนมิตร ัมพันธ์ 3 ต่อ
จากผิวจราจรคอนกรีต
ริม หล็ก ดิม ถึง ถนน
ริหารชนบท ชุมชนปาก
น้า หมู่ที่ 12 ตาบล
กมลาไ ย

123,700

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนราษฎรพัฒนา ชุม
ชนน้าจั้น หมู่ที่ 7 ตาบล
กมลาไ ย

176,600

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็กซอย
หน้าโรง รียนบ้านน้า
จั้น(ข้างบ้านนายอรุณ)
ชุมชนน้าจั้น หมู่ที่ 7
ตาบลกมลาไ ย

330,700

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนข้างบ้านยายจันทร์
แดง ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่
2 ตาบลหลัก มือง

243,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 32/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนมิตร ัมพันธ์ 3 ต่อ
จากผิวจราจรคอนกรีต
ริม หล็ก ดิม ถึง ถนน
ริหารชนบท ชุมชนปาก
น้า หมู่ที่ 12 ตาบล
กมลาไ ย

123,700

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนราษฎรพัฒนา ชุม
ชนน้าจั้น หมู่ที่ 7 ตาบล
กมลาไ ย

176,600

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็กซอย
หน้าโรง รียนบ้านน้า
จั้น(ข้างบ้านนายอรุณ)
ชุมชนน้าจั้น หมู่ที่ 7
ตาบลกมลาไ ย

330,700

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีต ริม หล็ก
ถนนข้างบ้านยายจันทร์
แดง ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่
2 ตาบลหลัก มือง

243,000

หน้า : 33/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อ ร้างถนน
ลูกรัง ถนนหลังโรง รียน
บ้านน้าจั้น ชุมชนน้า
จั้น หมู่ที่ 7 ตาบล
กมลาไ ย

41,300

โครงการก่อ ร้างระบบ
ระบายน้าถนนถนน
ดารงนุภาพ(2ฝั่ง) ช่วง
ถนน ัญจรราชกิจ ถึง
ถนนรอบบ้าน ชุมชน
ระบัว หมู่ที่ 5 ตาบล
กมลาไ ย

805,000

โครงการก่อ ร้างระบบ
ระบายน้าถนนประชา
ุข ันต์ 1 ชุมชนปากน้า
หมู่ที่ 12 และ ชุมชน
มืองใหม่ หมู่ที่ 15

1,549,000

โครงการก่อ ร้างระบบ
ระบายน้าถนนศรี
จันทร์(2 ฝั่ง) ช่วงถนน
ัญจรราชกิจ ถึงถนน
รอบบ้าน ชุมชน ระบัว
หมู่ที่ 5 ตาบลกมลาไ ย

743,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 34/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อ ร้างถนน
ลูกรัง ถนนหลังโรง รียน
บ้านน้าจั้น ชุมชนน้า
จั้น หมู่ที่ 7 ตาบล
กมลาไ ย

41,300

โครงการก่อ ร้างระบบ
ระบายน้าถนนถนน
ดารงนุภาพ(2ฝั่ง) ช่วง
ถนน ัญจรราชกิจ ถึง
ถนนรอบบ้าน ชุมชน
ระบัว หมู่ที่ 5 ตาบล
กมลาไ ย

805,000

โครงการก่อ ร้างระบบ
ระบายน้าถนนประชา
ุข ันต์ 1 ชุมชนปากน้า
หมู่ที่ 12 และ ชุมชน
มืองใหม่ หมู่ที่ 15

1,549,000

โครงการก่อ ร้างระบบ
ระบายน้าถนนศรี
จันทร์(2 ฝั่ง) ช่วงถนน
ัญจรราชกิจ ถึงถนน
รอบบ้าน ชุมชน ระบัว
หมู่ที่ 5 ตาบลกมลาไ ย

743,000

หน้า : 35/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนราษฎร์
บริหารช่วงถนนกมลา
พิพัฒน์-ถนน ุริยะ
วงศ์(ทิศ หนือ) ชุมชน
กุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตาบล
หลัก มือง

260,300

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนกมลา
พิทักษ์(ทิศ หนือ) ช่วง
ถนน ัญจรราชกิจ-ถนน
พิพัฒน์กมลา ขต ชุมชน
ใน มือง หมู่ที่ 1 ตาบล
กมลาไ ย

835,500

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนกมลาพิพัฒน์
ช่วงถนนกมลาพิทักษ์ วิบูลย์กิจ(2ฝั่ง) ชุมชน
กุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตาบล
หลัก มือง

825,100

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 36/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนราษฎร์
บริหารช่วงถนนกมลา
พิพัฒน์-ถนน ุริยะ
วงศ์(ทิศ หนือ) ชุมชน
กุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตาบล
หลัก มือง

260,300

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนกมลา
พิทักษ์(ทิศ หนือ) ช่วง
ถนน ัญจรราชกิจ-ถนน
พิพัฒน์กมลา ขต ชุมชน
ใน มือง หมู่ที่ 1 ตาบล
กมลาไ ย

835,500

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนกมลาพิพัฒน์
ช่วงถนนกมลาพิทักษ์ วิบูลย์กิจ(2ฝั่ง) ชุมชน
กุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตาบล
หลัก มือง

825,100

หน้า : 37/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนพิพัฒน์กมลา
ขตช่วงถนนกมลา
พิทักษ์-ถนน กิดแก้ว(ทิศ
ตะวันตก) ชุมชน มือง
ใหม่ หมู่ที่ 15 ตาบล
กมลาไ ย

593,100

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนโพธิ าร(ทิศ
ตะวันตก) ช่วงถนน
กมลาพิทักษ์ - ถนน
ราษฎรบริหาร ชุมชนใน
มือง หมู่ที่ 1 ตาบล
กมลาไ ย

439,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
ประ ภทค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง / ซ่อมแซม
อาคาร รียน
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่ อกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก พื่อให้ได้
มาซึ่ง ิ่งก่อ ร้าง

150,000

หน้า : 38/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนพิพัฒน์กมลา
ขตช่วงถนนกมลา
พิทักษ์-ถนน กิดแก้ว(ทิศ
ตะวันตก) ชุมชน มือง
ใหม่ หมู่ที่ 15 ตาบล
กมลาไ ย

593,100

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าและขยายผิว
จราจรถนนโพธิ าร(ทิศ
ตะวันตก) ช่วงถนน
กมลาพิทักษ์ - ถนน
ราษฎรบริหาร ชุมชนใน
มือง หมู่ที่ 1 ตาบล
กมลาไ ย

439,500

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
ประ ภทค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง / ซ่อมแซม
อาคาร รียน
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่ อกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก พื่อให้ได้
มาซึ่ง ิ่งก่อ ร้าง

150,000

หน้า : 39/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าออกแบบอาคารชั้น
ดียว
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

250,000

อาคารต่าง ๆ
1. โครงการก่อ ร้าง
อาคาร านักงานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย
รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประ ภทค่าจ้างที่ปรึกษา
ซึ่งไม่ กี่ยวกับครุภัณฑ์
หรือ ิ่งก่อ ร้างหรือไม่
ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ ิ่ง
ก่อ ร้าง
งินอุดหนุนองค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น
ค่าอุดหนุนการดา นิน
งานในศูนย์ อ ม.

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ นับ
นุนการบริหารงาน
ถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
หลือประชาชนของ
อปท.ใน ขตอา ภอ
กมลาไ ย

240,000

หน้า : 40/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าออกแบบอาคารชั้น
ดียว
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รวม

250,000

อาคารต่าง ๆ
1. โครงการก่อ ร้าง
อาคาร านักงานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย

1,500,000

1,500,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ประ ภทค่าจ้างที่ปรึกษา
ซึ่งไม่ กี่ยวกับครุภัณฑ์
หรือ ิ่งก่อ ร้างหรือไม่
ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ ิ่ง
ก่อ ร้าง

25,000

25,000

งินอุดหนุนองค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น
ค่าอุดหนุนการดา นิน
งานในศูนย์ อ ม.
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ นับ
นุนการบริหารงาน
ถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
หลือประชาชนของ
อปท.ใน ขตอา ภอ
กมลาไ ย

240,000

15,000

15,000

หน้า : 41/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

งินอุดหนุนกิจการที่ ป็น
าธารณประโยชน์
ค่าอุดหนุน หล่ากาชาด
จังหวัดกาฬ ินธุ์

20,000

งินอุดหนุน ่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ประ ภทรายจ่าย งินอุด
หนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงาน อกชน

2,880,000

อุดหนุนการไฟฟ้า ่วน
ภูมิภาค

800,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายา พ
ติดตามแผนยุทธการฟ้า
แดด งยาง ระดมกวาด
ล้างยา พติด จังหวัด
กาฬ ินธุ์
รวม

21,570,170

16,135,336

2,290,000

4,259,376

4,087,800

420,000

3,014,760

20,961,135

หน้า : 42/42

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:09:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

งินอุดหนุนกิจการที่ ป็น
าธารณประโยชน์
ค่าอุดหนุน หล่ากาชาด
จังหวัดกาฬ ินธุ์

20,000

งินอุดหนุน ่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ประ ภทรายจ่าย งินอุด
หนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงาน อกชน

2,880,000

อุดหนุนการไฟฟ้า ่วน
ภูมิภาค

800,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายา พ
ติดตามแผนยุทธการฟ้า
แดด งยาง ระดมกวาด
ล้างยา พติด จังหวัด
กาฬ ินธุ์
รวม

2,455,500

40,000

40,000

21,041,586

96,235,663

