ท บา ตาบ
ต/ า

า

ั

า
ัดน

ีธ

า

-----------------------------------------------------------------

-

- ถนน ั ดี า

ต/ า

า

พื้นที่
ป ะ า ทั้

ั

ัดน

/ตาบ ีธ

า 80150
2.00 ตา า ิโ

ด

2,488 น

ชาย

1,221 คน

หญิง

1,267 คน

ต

้ ู ณ ันที่ 19

า น 2565

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลฉว ง
ภ ฉว ง จง วดนครศรีธรรมร ช

ค ถ งงบป ะ ณ
ร
ท นป ะธ น

ฯ

รม รย ย ร

ะ

ช

ร

1. ถ นะ
1.1

ศ ล

ลว

ร

ร

ศ

ร ร
ร

รล ล

ล

รม รย ย
ศ ล ลว
รล ว ย ย ร

ค ัง
รม รย ย ว
รม
ร

พ.ศ. 2564 ว

1.1.1

ร

1.1.2

ม

1.1.3

30

ย ย พ.ศ. 2564

์ร

ร

ว

ม

ว 36,306,575.20

ว 41,938,932.05
ร

ม

ว 13,120,070.57

1.1.4 ร ย ร

ว

1.1.5 ร ย ร

ว ยย ม

1.2
2.

พ.ศ. 2565

ท บ ตบฉ ง

วล
ร ร
ภ ศ ล ลว
ร
ล ม
ร ม พ.ศ. 2565

ร

รม

พ ลย ม
พ

ย

ว 0 ร ร รวม 0.00

ว 1 ร ร รวม 1,400,000.00

ว 2,261,038.61
บ ห งบป ะ ณในปีงบป ะ ณ พ. . 2564

2.1 ร ยร ร

ว 30,534,074.58

มว ภ ษ
มว

ร

วย

ร

รรม ยม

ร

มว ร ย

รพย์

มว ร ย

ร

มว ร ย

ล
ภ ล

รพ

ย์

็ ล็

มว ร ย
มว ภ ษ

รร

มว
2.2
2.3 ร ย ย ร

ร

ล

ยร ว

ว 26,945,119.80

ร

์

ว 0.00
ร

วย

ว

222,190.79

ว

537,202.60

ว

231,981.07

ว

0.00

ว

13,493.67

ว

2,278.00

ว

16,726,522.48

ว

12,800,405.97

ล
ล ร
ล
รย ยื
2.4 ร ย ย

ย

2.5 ม ร ย

ร
ม พื

ล

ยร ว

ร ม

2.6 ร ย ย

ย

ร

2.7 ร ย ย

ย

ว 0.00

ร

์

ว

5,975,176.45

ว

11,341,903.00

ว

8,811,990.35

ว

252,210.00

ว

563,840.00

ว

0.00

ว 20,328.00

ว 1,031,856.00
ม

ว 0.00

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ว
ภ ว
วดน รศรีธรรมร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต
มวดร ยได้

ทรพย์สิน

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทุน

รวมรายได้จัดเก็บเอง

161,246.63

370,000.00

180,000.00

1,127,396.00

886,000.00

933,000.00

322,832.60

320,000.00

350,000.00

38,530.00

70,000.00

70,000.00

6,376.00

30,000.00

17,000.00

1,656,381.23

1,676,000.00

1,550,000.00

16,527,363.01

18,974,000.00

19,450,000.00

16,527,363.01

18,974,000.00

19,450,000.00

11,600,409.00

13,750,000.00

14,000,000.00

11,600,409.00

13,750,000.00

14,000,000.00

29,784,153.24

34,400,000.00

35,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด ิน ุด นุน
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
ิ
2563
งบกลาง

2564

2565

5,139,873.77

5,990,700.00

8,280,112.00

งบบุคลากร

11,517,562.00

12,591,000.00

11,894,780.00

งบดา นินงาน

8,085,835.40

11,111,720.00

12,063,218.00

งบลงทุน

1,124,980.00

1,821,580.00

1,644,890.00

564,660.00

570,000.00

678,000.00

26,432,911.17

32,085,000.00

34,561,000.00

งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลฉวาง
อาเภอฉวาง จัง วัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลฉวาง
อาเภอฉวาง จัง วัดนครศรีธรรมราช
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

11,547,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,774,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

1,362,648

แผนงานสาธารณสุข

1,725,000

แผนงานเค ะและชุมชน

6,919,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

278,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

384,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา

1,138,700

แผนงานการพาณิชย์

149,500

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

8,280,112
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

34,561,000

น้ : 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บลฉว ง
ภ ฉว ง จง วดนครศรีธรรมร ช
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกล ง

งบกลาง

รวม

8,280,112

8,280,112

8,280,112

8,280,112

น้ : 2/9

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,587,000

1,442,780

8,029,780

งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)

2,639,000

0

2,639,000

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

3,948,000

1,442,780

5,390,780

2,725,170

721,000

3,446,170

425,000

187,000

612,000

1,237,000

414,000

1,651,000

ค่ วสดุ

535,000

120,000

655,000

ค่ ส ธ รณูปโภค

528,170

0

528,170

0

71,390

71,390

0

71,390

71,390

9,312,170

2,235,170

11,547,340

งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย

งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์
รวม

น้ : 3/9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งาน ทศกิจ

รวม

943,000

115,000

0

1,058,000

943,000

115,000

0

1,058,000

40,000

0

1,635,000

1,675,000

ค่ ต บแทน

20,000

0

0

20,000

ค่ วสดุ

20,000

0

575,000

595,000

0

0

1,060,000

1,060,000

0

0

41,900

41,900

0

0

41,900

41,900

983,000

115,000

1,676,900

2,774,900

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

ค่ ใช้ส ย
งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์
รวม

น้ : 4/9

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

390,000

390,000

390,000

390,000

384,648

384,648

ค่ ต บแทน

15,000

15,000

ค่ ใช้ส ย

25,000

25,000

ค่ วสดุ

344,648

344,648

งบ งินอุดหนุน

588,000

588,000

งิน ุด นุน

588,000

588,000

1,362,648

1,362,648

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

รวม

น้ : 5/9

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย
ค่ วสดุ
งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์

รวม

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

1,060,000

0

0

1,060,000

1,060,000

0

0

1,060,000

325,000

230,000

100,000

655,000

35,000

120,000

0

155,000

220,000

110,000

0

330,000

70,000

0

100,000

170,000

0

10,000

0

10,000

0

10,000

0

10,000

1,385,000

240,000

100,000

1,725,000

น้ : 6/9

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย
ค่ วสดุ
งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์

ค่ ที่ดินแล สิ่งก่ สร้ ง
รวม

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

รวม

913,000

0

444,000

1,357,000

913,000

0

444,000

1,357,000

1,881,000

45,000

2,670,000

4,596,000

49,000

0

0

49,000

1,425,000

15,000

2,180,000

3,620,000

407,000

30,000

490,000

927,000

171,000

795,000

0

966,000

171,000

30,000

0

201,000

0

765,000

0

765,000

2,965,000

840,000

3,114,000

6,919,000

น้ : 7/9

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

206,000

206,000

ค่ ใช้ส ย

206,000

206,000

12,900

12,900

ค่ ครุภณฑ์

12,900

12,900

งบ งินอุดหนุน

60,000

60,000

งิน ุด นุน

60,000

60,000

278,900

278,900

งบลงทุน

รวม

น้ : 8/9

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

95,000

259,900

354,900

ค่ ใช้ส ย

75,000

259,900

334,900

ค่ วสดุ

20,000

0

20,000

งบ งินอุดหนุน

0

30,000

30,000

งิน ุด นุน

0

30,000

30,000

95,000

289,900

384,900

รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ

งานก่อสร้าง

รวม

งบดา นินงาน

596,000

596,000

ค่ ใช้ส ย

230,000

230,000

ค่ วสดุ

366,000

366,000

542,700

542,700

542,700

542,700

1,138,700

1,138,700

งบลงทุน
ค่ ที่ดินแล สิ่งก่ สร้ ง
รวม

น้ : 9/9

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานตลาดสด

รวม

งบดา นินงาน

149,500

149,500

ค่ ใช้ส ย

44,500

44,500

ค่ วสดุ

10,000

10,000

ค่ ส ธ รณูปโภค

95,000

95,000

149,500

149,500

รวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลฉวาง
อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลฉวาง และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 34,561,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
เปนจานวนรวมทังสิน 34,561,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,547,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,774,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

1,362,648

แผนงานสาธารณสุข

1,725,000

แผนงานเคหะและชุมชน

6,919,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

278,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

384,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,138,700

แผนงานการพาณิชย์

149,500

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

8,280,112
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

34,561,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลฉวางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลฉวางมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายอัษฎา ณ นคร)
ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลฉวาง
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(นายสกุล ดารงเกียรติกุล)
ตาแหนง นายอาเภอฉวาง ปฏิบัติรราชการแทน ผ้วา
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลฉว ง
ภ ฉว ง จง วดนครศรีธรรมร ช
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบสุส นแล ฌ ปนสถ น
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

701,341.00
4,762.94
0.00
114,532.00
820,635.94

1,384.00
0.00
37,686.63
122,176.00
161,246.63

0.00
0.00
250,000.00
120,000.00
370,000.00

1,387.10
3,320.00
35,010.00

1,358.00
1,400.00
27,630.00

1,850.00
0.00
1,410.00
58.00
700.00
41,250.00
0.00

0.00
0.00
-84.00
16.67

ปี 2565

%
%
%
%

0.00
0.00
40,000.00
140,000.00
180,000.00

2,000.00
3,500.00
50,000.00

0.00 %
0.00 %
60.00 %

2,000.00
3,500.00
80,000.00

1,700.00

0.00

0.00 %

0.00

0.00
1,980.00
1,259.00
220.00
36,500.00
0.00

1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
60,000.00
500.00

0.00
0.00
100.00
0.00
-50.00
0.00

%
%
%
%
%
%

1,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
30,000.00
500.00
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รายรับจริง
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ค่ ข ย กส รก รจดซื จดจ้ ง
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
50,000.00 100.00 %

ปี 2562
15,258.20

ปี 2563
465,839.00

ปี 2565
100,000.00

7,090.00

2,700.00

10,000.00

-50.00 %

5,000.00

1,300.00

850.00

4,000.00

25.00 %

5,000.00

622,750.00
90.00
435.00
731,908.30

585,750.00
210.00
0.00
1,127,396.00

700,000.00
500.00
500.00
886,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

700,000.00
500.00
500.00
933,000.00

299,918.02
299,918.02

322,832.60
322,832.60

320,000.00
320,000.00

9.38 %

350,000.00
350,000.00

0.00
36,000.00
16,640.00
52,640.00

0.00
20,000.00
18,530.00
38,530.00

5,000.00
45,000.00
20,000.00
70,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

5,000.00
45,000.00
20,000.00
70,000.00

0.00
0.00

6,376.00
6,376.00

30,000.00
30,000.00

-43.33 %

17,000.00
17,000.00

237,197.64
13,884,317.52
1,048,591.01

341,478.71
12,800,198.91
1,010,379.62

260,000.00
14,000,000.00
1,164,000.00

7.69 %
0.00 %
28.87 %

280,000.00
14,000,000.00
1,500,000.00
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รายรับจริง
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ปี 2562
36,367.01
2,268,244.89
14,222.44
90,956.78

ปี 2563
26,438.42
1,908,850.54
27,353.08
69,441.73

ปี 2564
70,000.00
2,350,000.00
20,000.00
110,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-28.57 %
27.66 %
100.00 %
-27.27 %

845,518.00

343,222.00

1,000,000.00

-50.00 %

18,425,415.29

16,527,363.01

18,974,000.00

11,211,200.00
11,211,200.00
31,541,717.55

11,600,409.00
11,600,409.00
29,784,153.24

13,750,000.00
13,750,000.00
34,400,000.00

ปี 2565
50,000.00
3,000,000.00
40,000.00
80,000.00
500,000.00
19,450,000.00

1.82 %

14,000,000.00
14,000,000.00
35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลฉว ง
ภ ฉว ง จง วดนครศรีธรรมร ช
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง

รวม

180,000 บาท

จ นวน

40,000 บ ท

จ นวน

140,000 บ ท

รวม

933,000 บาท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

3,500 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต่ กว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
น้ ยลง
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ น นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้ม ก
ขึ้น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ปร ม ณก รไว้ ท ปที่ผ นม
ค ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ปร ม ณก รไว้ ท ปที่ผ นม
ค ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
ค ธรรม นียม กี่ยวกบสุส นแล ฌ ปนสถ น
ปร ม ณก รไว้ ท ปที่ผ นม
ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ปร ม ณก รไว้ ท ปที่ผ นม
ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
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ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
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จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

700,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

500 บ ท

รวม

350,000 บาท

จ นวน

350,000 บ ท

รวม

70,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ท ปที่ผ นม
ค ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ปร ม ณก รไว้ต่ กว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
น้ ยลง
ค ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น
ปร ม ณก รไว้ ท ปที่ผ นม
ค ปรบก รผิดสญญ
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต
สุขภ พ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
น้ ยลง
ค ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
ค ใบ นุญ ตจ น ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ปร ม ณก รไว้ ท กบปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไว้ ท กบปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ปร ม ณก รไว้ ท กบปที่ผ นม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บี้ย
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ปร ม ณก รไว้ ท กบปที่ผ นม
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ค ข ย กส รก รจดซื้ จดจ้ ง

จ นวน

45,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

รวม

17,000 บาท

จ นวน

17,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ท กบปที่ผ นม
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ ท กบปที่ผ นม
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
ปร ม ณก รไว้น้ ยกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
น้ ยลง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์

รวม

19,450,000 บาท

จ นวน

280,000 บ ท

จ นวน

14,000,000 บ ท

จ นวน

1,500,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

3,000,000 บ ท

จ นวน

40,000 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ปร ม ณก รไว้ ท กบปที่ผ นม
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
น้ ยลง
ภ ษีสรรพส มิต
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
ม กขึ้น
ค ภ ค ลวงแร
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้สูง
กว ปที่ผ นม
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณก รไว้ต่ กว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
น้ ยลง
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ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน

500,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต่ กว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ จด ก็บได้
น้ ยลง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
งิน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รไว้สูงกว ปที่ผ นม นื่ งจ กค ดว จ ได้รบก รจด
สรรม กขึ้น

รวม

14,000,000 บาท

จ นวน

14,000,000 บ ท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลฉวาง
อา ภอฉวาง จัง วัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,561,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

8,280,112 บาท

รวม

8,280,112 บาท

รวม

8,280,112 บาท

จานวน

345,333 บาท

พอจาย ปนคาชาระ งิน องทน ง ริม ิจ าร ทศบาล . .ท
.) งวดที 2 ตาม ัญญา งิน ลขที 1397/86/2557 ลว. 26
พฤษภาคม 2557 และบันทึ ตอทาย ัญญาฯ ลว. 6
ม ราคม 2564 โดยชาระ งินตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2547 และแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
คาชาระดอ บีย
จานวน

65,159 บาท

งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี งิน

พอจาย ปนคาชาระ งิน องทน ง ริม ิจ าร ทศบาล . .ท
.) งวดที 2 ตาม ัญญา งิน ลขที 1397/86/2557 ลว. 26
พฤษภาคม 2557 และบันทึ ตอทาย ัญญาฯ ลว. 6
ม ราคม 2564 โดยชาระดอ บีย
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2547 และแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
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งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปน งิน มทบ งินประ ัน ังคมใ แ พนั งานจางของ
ทศบาลตาบลฉวาง ในอัตรารอยละ าของคาจาง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533, นัง อ
ดวนที ดที มท 0808.2/ว4172 ลว.24 ธันวาคม 2561 และ
นัง อ มท 0808.2/ว1620 ลว. 22 มษายน 2562
- พระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ. 2561 และทีแ ไข พิม ติม
บียยังชีพผ งอาย

จานวน

4,260,000 บาท

พอจาย ปนคา บียยังชีพผ งอายใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 530 คน แย จายตาม
ชวงอาย ตังแต 600 - 1,000 บาท จานวน 12 ดอน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย พอ
ชวย ลอประชาชนตามอานาจ นาทีขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิน พ.ศ. 2560
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์ าร
จาย งิน บียยังชีพผ งอายขององค์ รป ครอง วนทองถิน ฉบับ
ที 4) พ.ศ. 2562
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 22 ลาดับที 3
บียยังชีพความพิ าร
จานวน

900,000 บาท

พอจาย ปนคายังชีพคนพิ ารใน ขต ทศบาลตาบลฉวาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 90 คน แย จายตาม ลั ณฑ์
ชวงอาย ตังแต 800 - 1,000 บาท จานวน 12 ดอน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย พอ
ชวย ลอประชาชนตามอานาจ นาทีขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิน พ.ศ. 2560
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์ าร
จาย งิน บียความพิ ารใ คนพิ ารขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิน ฉบับที 4) พ.ศ. 2562
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 22 ลาดับที 4

นา : 3/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:57

บียยังชีพผป่วย อด ์

จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคายังชีพผป่วย อด ์ใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 5 คน ๆ ละ 500
บาท จานวน 12 ดอน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย พอ
ชวย ลอประชาชนตามอานาจ นาทีขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิน พ.ศ. 2560
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน
ง คราะ ์ พอ ารยังชีพขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ
. 2548 และ นัง อ ัง ารที ียวของ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 22 ลาดับที 5
งิน ารองจาย
จานวน

400,000 บาท

พอจายใน รณีทีไม ามารถคาด ารณ์ไดลวง นาและมิไดตังงบ
ประมาณไวใน มวดราย ารใด รอตังไวไมพอจาย รอใน รณี
ิด าธารณภัยตาง ๆ ชน ภัยแลง อท ภัย อัคคีภัย ารป้อง ัน
และระงับโรคติดตอและภัยพิบัติตาง ๆ ตามความจา ปนและ
มาะ ม
- ปนไปตามพระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2550
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารชวย ลอ
ประชาชนตามอานาจ นาทีขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ
. 2560 และทีแ ไข พิม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบประมาณของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2563
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6
มิถนายน 2559
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รายจายตามขอผ พัน
โครง ารบริ ารจัด าร ียว ับ ิจ ารจราจร

จานวน

36,500 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตาง ๆ ียว ับ ิจ ารจราจร ชน ทา ี
ถนน ป้ายจราจร ไฟ ัญญาณจราจร แผง ันจราจร ป้ายบอ ชอ
ถนน ปนตน
- ปนไปตาม นัง อ ัง ารที มท 0808.2/ว3892 ลว. 28
ธันวาคม 2562 รอง ารตังงบประมาณและ บิ จาย งินคาใชจาย
ใน ารจัด ารจราจร โดยใ ตังจายได ฉพาะรายรับจา คาปรับ
จราจร ทานัน
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 40
ลาดับที 1
โครง าร บทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ ป ช.)
จานวน

65,000 บาท

พอจาย ปน งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ ทศบาลตาบล
ฉวาง ในอัตราไมนอย วารอยละ 40 ของ งินคาบริ าร าธารณ
ขทีไดรับจา องทน ลั ประ ัน ขภาพแ งชาติ
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพแ ง
ชาติ รอง ลั ณฑ์ พอ นับ นนใ องค์ รป ครอง วนทองถิน
ดา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับ
ทองถิน รอพนที พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นัง อ ดวนที ด ที มท 0891.4/ว2502 ลว. 20
ิง าคม 2553
งินบารง มาคม ันนิบาต ทศบาลฯ
จานวน

35,000 บาท

พอจาย ปนคาบารง มาคม ันนิบาตแ งประ ทศไทย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิน ียว ับคา มาคม พ.ศ. 2555
งินบา น็จล จางประจา
พอจาย ปนคา งินบา น็จล จางประจาที ษียณอายราช าร ณ
วันที 30 ันยายน 2564 จานวน 3 อัตรา คอ
1. ตาแ นงนั าร จานวน 525,250 บาท
2. ตาแ นงนั จัด ารงานทัวไป จานวน 413,640 บาท
3. ตาแ นงพนั งานดับ พลิง จานวน 349,380 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยบา น็จล จาง
ของ นวย ารบริ ารราช าร วนทองถิน พ.ศ. 2542 และทีแ ไข
พิม ติม

จานวน

1,288,270 บาท
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งิน มทบ องทน งินทดแทน

จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคา มทบ องทน งินทดแทน พอใ ความคมครองแ
ล จางทีประ บอันตราย จ็บ ป่วย ตาย รอ ญ าย อัน นองมา
จา ารทางานใ แ นายจาง ปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทังปี
- ปนไปตาม นัง อจัง วัดนครศรีธรรมราช ดวนที ด ที นศ
0023.4/ว149 ลว. 9 ม ราคม 2562
- ระทรวงแรงงานบังคับใช พระราชบัญญัติ งินทดแทน ฉบับ
ที 2 พ.ศ. 2561)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิน .บ.ท.) จานวน

629,850 บาท

พอจาย ปนคา มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิน ตามระ บียบ ฎ มาย า นด ในอัตรารอยละ 3 ของประมาณ
รายรับ โดยไมรวม งินอด นนจา รัฐบาลและ งินทีมีผอทิศใ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทองถิน พ.ศ. 2546 และทีแ ไข พิม ติม
- นัง อ านั งานบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิน ที มท
0808.5/ว31 ลว. 21 ตลาคม 2563
งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน
จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปน งิน มทบคา นับ นนงาน องทน วั ดิ ารชมชน
ทศบาลตาบลฉวาง ตามแนวทาง นับ นน ารดา นินงาน องทน
วั ดิ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี มอวันที 29 มิถนายน 2553 ็นชอบใ องค์ รป ครอง
วนทองถิน มทบงบประมาณ องทน วั ดิ ารชมชนโดยยึด ลั
าร 1:1:1 คอ ประชาชน 1 วน ,อปท. 1 วน และรัฐบาล 1
วน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารตังงบ
ประมาณขององค์ รป ครอง วนทองถิน พอ มทบ องทน พ.ศ
. 2561 และทีแ ไข พิม ติม
- นัง อ ดวนที ด ที นศ 0023.3/ว2505 ลว. 27
พฤษภาคม 2558
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 21 ลาดับที 1

นา : 6/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:57

งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปน งินชวยพิ ศษ รณี ียชีวิตของพนั งาน ทศบาล และ
ผรับบานาญ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทองถิน พ.ศ. 2546 และทีแ ไข พิม ติม
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รอง ลั ณฑ์และ งอนไข ารจาย งินชวย
พิ ศษ รณีพนั งาน ทศบาล ผรับบานาญ ล จาง และพนั งาน
จางถึงแ ความตาย พ.ศ. 2561
งินชวยคาทาศพพนั งานจาง
จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปน งินชวยพิ ศษ รณี ียชีวิตของพนั งานจาง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทองถิน พ.ศ. 2546 และทีแ ไข พิม ติม
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รอง ลั ณฑ์และ งอนไข ารจาย งินชวย
พิ ศษ รณีพนั งาน ทศบาล ผรับบานาญ ล จาง และพนั งาน
จางถึงแ ความตาย พ.ศ. 2561
งินชวยคาทาศพล จางประจา

5,000 บาท

พอจาย ปน งินชวยพิ ศษ รณี ียชีวิตของล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทองถิน พ.ศ. 2546 และทีแ ไข พิม ติม
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รอง ลั ณฑ์และ งอนไข ารจาย งินชวย
พิ ศษ รณีพนั งาน ทศบาล ผรับบานาญ ล จาง และพนั งาน
จางถึงแ ความตาย พ.ศ. 2561

จานวน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,312,170 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,587,000 บาท

รวม

2,639,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

พอจาย ปนคา งิน ดอนนาย ทศมนตรีและรองนาย ทศมนตรี
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา ดวย งิน ดอน งินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอนของ นาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย
ทศมนตรี ที ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บียประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแ ไข พิม ติมถึง ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จานวน

120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดอนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง วนทองถิน

พอจาย ปนคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย ทศมนตรีและรอง
นาย ทศมนตรี
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา ดวย งิน ดอน งินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอนของ นาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย
ทศมนตรี ที ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บียประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแ ไข พิม ติมถึง ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

พอจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษนาย ทศมนตรีและรองนาย
ทศมนตรี
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา ดวย งิน ดอน งินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอนของ นาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บียประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแ ไข พิม ติมถึง ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557
คาตอบแทนราย ดอน ลขาน าร/ทีปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
องค์ ารบริ าร วนตาบล
พอจาย ปนคาตอบแทนราย ดอน ลขาน ารและทีปรึ ษานาย
ทศมนตรี
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา ดวย งิน ดอน งินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอนของ นาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บียประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแ ไข พิม ติมถึง ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557
คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
จานวน
องค์ รป ครอง วนทองถิน
พอจาย ปนคาตอบแทนประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาลและ มาชิ ภา ทศบาล
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา ดวย งิน ดอน งินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอนของ นาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บียประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแ ไข พิม ติมถึง ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557

120,000 บาท

199,000 บาท

1,500,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,948,000 บาท

งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิน

จานวน

2,520,000 บาท

พอจาย ปนคา งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนของพนั งาน
ทศบาล จานวน 7 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นง ปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงรองปลัด ทศบาล จานวน 1อัตรา
- ตาแ นง ัว นา านั ปลัด จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง ัว นาฝ่ายอานวย าร จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงนั วิ คราะ ์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงนั จัดงานทะ บียนและบัตร จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงนิติ ร จานวน 1 อัตรา
งินประจาตาแ นง

จานวน

228,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษราย ดอนและคาตอบแทนประจา
ตาแ นงราย ดอน จานวน 4 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นง ปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง รองปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง ัว นา านั ปลัด จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง ัว นาฝ่ายอานวย าร จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

1,152,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจางและ งินปรับปรงคาตอบ
แทนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 5 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงผชวยนั พัฒนาชมชน จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงผชวยนั วิ คราะ ์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงผชวยนั ทรัพยา รบคคล จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงผชวย จาพนั งานประชา ัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงพนั งานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา
งิน พิมตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

พอจาย ปนคาครองชีพชัวคราวของพนั งานจาง ตาแ นง
พนั งานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

2,725,170 บาท

รวม

425,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

1. พอจาย ปนคาตอบแทน จา นาทีตารวจทีไดรับมอบ มายใ
ปนผปฏิบัติงาน จานวน 24,000บาท
- โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ที มท 0313.4/ว3369 ลงวันที 9
พฤศจิ ายน 2557
2. พอจาย ปนคาตอบแทนและ บียประชมคณะ รรม าร
ตางๆ ตามระ บียบที า นด ชน คณะ รรม ารแปรญัตติ คณะ
รรม าร อบคัด ลอ ฯลฯ จานวน 26,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารแ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา พนั งานจาง รอ จา นาทีผ
ปฏิบัติงานอนทีมาชวย ลองานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

จานวน

250,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปน งินชวย ลอ วั ดิ าร ียว ับ ารศึ ษาบตรของ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา และนาย ทศมนตรี ทีมี ิทธิ บิ
ไดตามระ บียบฯ ที า นด
งินชวย ลอคารั ษาพยาบาล
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิน

พอจาย ปน งินชวย ลอคา ชาบานของพนั งาน ทศบาล ทีมี
ิทธิ บิ จายไดตามระ บียบฯ ที า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

พอจาย ปน งินชวย ลอคารั ษาพยาบาลของพนั งาน
ทศบาล ล จางประจาและนาย ทศมนตรี ตลอดจนบคคลใน
ครอบครัวทีมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯที า นด
ค่าใช้สอย

รวม

1,237,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร
คาจางโครง าร พิมประ ิทธิภาพ านั ปลัด
พอจาย ปนคาจาง มาบริ ารตามโครง าร พิมประ ิทธิภาพงาน
านั ปลัด ทศบาลตาบลฉวาง ซึง ปน ัญญารายบคคล ประจาปี
งบประมาณ 2565 จานวน 12 ดอน) ดังนี

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:57

1. งานธร าร ตาแ นง ผชวย จา นาทีธร าร านั ปลัด
ทศบาล จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานธร ารทัวไป ชน รับ- ง นัง อของ านั งานทังภาย
ในและภายนอ จาแน ประ ภท อ าร นัง อ
วียน ระ บียบ คา ังและ รองทัวๆ ไป ราง นัง อ โตตอบ
นัง อ จัดพิมพ์ นัง อราช ารและ อ ารที ียวของ ตรวจ อบ
รอง ขา-ออ อน นอ พอทราบและลงนาม
- ติดตอประ านงานทังภายในและภายนอ นวยงานที ียวของ
- จัด ตรียมงานประชม ลัน รอง รอง ตรียม าร า รับประชม
และจัดทารายงาน ารประชม รายงานอน รวมทังติดตาม าร
ปฏิบัติตามมติทีประชม
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
2. งานพั ดและทรัพย์ ิน ตาแ นง พนั งานดแลพั ด
ทรัพย์ ิน านั ปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา) ผรับจาง
ตองบริ ารงานตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- จัดทา อ าร ารจัดซอจัดจางแบบตางๆ ของ านั ปลัด
ทศบาลตาบลฉวาง
- บริ ารงานควบคมดแลพั ด ทรัพย์ ิน ครองมอ ครองใช ยาน
พา นะ ของ านั ปลัด ทศบาล
- จัดทาทะ บียนคมพั ด ทรัพย์ ิน ครองมอ ครองใช ยาน
พา นะ ของ านั ปลัด ทศบาลตาบลฉวาง
- ดา นิน ารตรวจ อบ ดแล รั ษา ครองมอ ครองใช ใ อยใน
ภาพทีพรอมใชงานตลอด วลา
- ารวจความตอง ารใชอป รณ์ของ านั ปลัด ทศบาลตาบล
ฉวาง
- ควบคม / จัดทาบัญชี ารยม คนและ าร บิ จายพั ดของ านั
ปลัด ทศบาลตาบลฉวาง
- ารวจ ตรวจ อบ ซอมแซมวั ด ครภัณฑ์ มอชารด อม
ภาพ พอใ มี ภาพพรอมใชงาน
- ารวจความตอง าร ารใชพั ดใน นวยงาน านั ปลัด ทศบาล
ตาบลฉวาง
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
3. งานจัด ารงานทัวไป ตาแ นง ผช.นั จัด ารงานทัว
ไป จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความรับ
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ผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานศึ ษา รวบรวมขอมล ถิติ รปรายงาน และปฏิบัติ
งาน พอ นับ นน ารบริ าร านั งานในดานตาง ๆ
- บริ ารงานจัด ็บและรั ษาขอมล ถิติ อ าร ลั
ฐาน นัง อราช าร ระ บียบ และคา ังตาง ๆ ของ นวยงาน
ตามทีไดรับมอบ มาย พอใ มีขอมลที ะดว ตอ ารคน า และ
ปน ลั ฐานทางราช าร
- จัด ตรียม ารประชม บันทึ และ รียบ รียงรายงาน าร
ประชม และรายงานอนๆ พอใ ารบริ าร ารประชมมี
ประ ิทธิภาพและบรรลวัตถประ งค์ของ นวยงาน
- บริ ารงานทา รองติดตอ ับ นวยงานและบคคลตาง ๆ พอใ
ารดา นินงานบรรล ป้า มายตามที า นด
- บริ ารงานประ านและจัดงานรัฐพิธี รองานราชพิธี พอใ
งานดา นิน ารไปอยางมีประ ิทธิภาพ ง ด - บริ ารงาน
อนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย

นา : 12/68
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4. งานทะ บียนและบัตร ตาแ นง ผชวยนั จัด ารงานทะ บียน
และบัตร จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานใน ารใ บริ ารประชาชนดานงานทะ บียนราษฎร์
และบัตร
ประจาตัวประชาชนตางๆ พอใ ารดา นิน าร ปนไปอยางมี
ประ ิทธิภาพ ง ด
- ประ านงานและจัดทา ิจ รรม าร ลอ ตังที ียวของทังระดับ
ประ ทศ รอระดับทองถิน พอใ าร ลอ ตังประ บความ า ร็จ
ตาม ป้า มายและวัตถประ งค์ที า นดไว
- ตรวจ อบ ียว ับครภัณฑ์และวั ด านั งาน พอ ตรียมความ
พรอมและอานวยความ ะดว ตอ ารปฏิบัติงานทะ บียนและบัตร
ประชาชนตางๆ
- ประ าน ารทางานรวม ันทังภายในและภายนอ ทีมงาน รอ
นวยงาน พอใ ิดความรวมมอและผล ัมฤทธิตามที า นด
- ชีแจงและใ รายละ อียด ียว ับขอมล ขอ ท็จจริง แ บคคล
รอ นวยงานที ียวของ พอ รางความ ขาใจ รอความรวมมอ
ใน ารดา นินงานตามทีไดรับมอบ มาย
- บริ ารงานใ คาแนะนา ตอบปญ าและชีแจง ียว ับ
งานบริ าร ียว ับ ารทะ บียนราษฎร์ บัตรประชาชน รองานอน
ที ียวของแ ประชาชนทัวไป พอใ ผที นใจไดทราบขอมลและ
ความรตางๆ ที ปนประโยชน์
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
- ปนไปตาม นัง อ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประ อบ ับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59
คาจางตามโครง ารจาง มาบริ ารทาความ ะอาด ถานที
จานวน

นา : 13/68

95,000 บาท
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พอจาย ปนคาจาง มาบริ ารทาความ ะอาด ถานทีอาคารซึง
ปน ัญญารายบคคล ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 12
ดอน) ดังนี
1. งานทาความ ะอาด ตาแ นง พนั งานทาความ
ะอาด จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- ปิด – ปิด อาคาร านั งาน ประต นาตาง องทางาน
- วาดพน ถพนดวยม็อบ ดดฝ่น ขันฟน คลอบ งาในจดทีจา ปน
- ปดฝ่นละออง ยา ไย ใยแมงมม คราบ ปร รอยตาง ๆ
- ช็ดโตะ าอี ทางาน
- ช็คทาความ ะอาด ครองโทรศัพท์ดวยนายาฆา ชอ และทา
ความ ะอาด ครองใช านั งานท
ชนิด ชน คอมพิว ตอร์ ครองแฟ ซ์ ครองถาย อ าร ฯลฯ
- ช็ค ระจ บริ วณทีอยใ ล ัมผั ท แ ง
- ทาความ ะอาด องทางานท อง องประชม ทีนังพั แผน
ป้ายแ ดงชอ องทางานตาง ๆ
- ทาความ ะอาดทาง ดินและผนังอาคาร ประตทาง –
ออ นาตางอาคารใ ะอาดทังวัน
- ทาความ ะอาดบันไดทางขึน ราวบันได และขอบ
นาตาง ประต
- ทาความ ะอาด องนาดวย ารขัดถ ลาง องนาและ ครอง
ขภัณฑ์ทีประจาใน องนาดวยนายาฆา ชอใ ะอาดและแ ง
ตลอด วลาอยางนอยวันละ 2 ครัง
- ปิดไฟฟ้า นาประปา พัดลม ถอดปลั ครองใช านั งานทีใช
ไฟฟ้าท ครองและตรวจตราความ รียบรอย อนออ จา านั
งาน รอตัวอาคาร รดนาตนไมบนอาคารและบริ วณรอบอาคาร
- จัดโตะ าอีใน องประชมและทาความ ะอาดภาชนะจา าร
จัดประชม
- บริ าร ครองดมและอา ารวางประจา องประชม คณะผ
บริ าร มาชิ ภา ทศบาล และผมาติดตอราช าร
- ทาความ ะอาดอน ๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
- ปนไปตาม นัง อ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประ อบ ับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59
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คาจาง มาบริ าร

จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาจาง มา พอใ ไดมาซึงบริ าร ชน คาจาง ขาป
ลมงบประมาณแผนพัฒนา, ทศบัญญัติงบประมาณรายจาย และ
คาจาง มาบริ ารอน ๆ ตามความจา ปนและ มาะ ม
คาบอ รับวาร าร
จานวน

7,000 บาท

พอจาย ปนคาวาร าร ชน นัง อพิมพ์ นิตย ารและวาร าร
ตาง ๆ ตามความจา ปนและ มาะ ม
คาปฏิทินประชา ัมพันธ์ ทศบาล

จานวน

80,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอ รอจัดจางทาวาร ารประชา ัมพันธ์
ทศบาลในรปแบบปฏิทิน ประจาปี 2565 พอประชา ัมพันธ์
งานบริ ารประชาชน ตลอดจนภาร ิจและผลงานของ ทศบาล
คาประ ันภัยรถยนต์ ทศบาล

จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาทาประ ันภัยรถยนต์ ทศบาล ประจาปี 2565 โดย
ถอปฏิบัติตาม นัง อ ที มท 0808.2/ว2633 ลงวันที
4 ิง าคม 2552
คาวาร ารประชา ัมพันธ์
จานวน

80,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอ รอจัดจางทาวาร าร รายงาน ิจ าร
ทศบาล ประจาปี 2565 และ รอวาร ารประชา ัมพันธ์
งานบริ ารประชาชน คมอบริ ารประชาชน ภาร ิจและผลงาน
ของ ทศบาล
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รายจาย ียว ับ ารรับรองและพิธี าร
พอจาย ปนคารับรองใน ารตอนรับบคคลภายนอ ขาดงาน รอ
ยียมชมองค์ รป ครอง วนทองถิน รอ รณีตรวจ ยียม รอ
ตรวจราช าร ารประชมคณะ รรม าร คณะอน รรม าร รอ
คณะทางานตางๆ ทีไดรับแตงตังตาม
ฎ มาย ระ บียบ นัง อ นัง อ ัง าร ระทรวง
ม าดไทย รอคา ังองค์ รป ครอง วนทองถิน ารประชม
ราช ารภายใน นวยงานประจา ดอน ารประชม ภาทอง
ถิน รอคณะ รรม ารที ภาทองถินตังขึน ารประชมประชาคม
มบาน พอบรณา ารจัดทาแผนชมชน รอ รองอนที
ฎ มาย ระ บียบ นัง อ ัง ารที ระ รวงม าดไทย
า นด ารประชมระ วางองค์ รป ครอง วนทองถิน ับองค์ ร
ป ครอง วนทองถิน ารประชมระ วางองค์ รป ครอง วนทอง
ถิน ับ วนราช าร นวยงานอนของรัฐ รอ อ ชน และ าร
ประชม รณีอนทีจา ปนใน ารปฏิบัติ นาทีขององค์ รป ครอง
วนทองถิน
- พอจาย ปนคาใชจายในงานรัฐพิธีงานงานพิธีตางๆ รอ
ิจ รรมที ิดขึน ปน รณีพิ ศษ ชน งานรับ ด็จ งาน ฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานพิธี รทางศา นาพทธ ชน ารจัดซอ ครอง
ราช ั าระ ครองทองนอย ระถางธป ชิง ทียน แจ ัน พาน
พม ครองไทยธรรม ผาแพร ธงชาติ พระบรมฉายาลั ษณ์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายใน
ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ.2562
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที 5
มภาพันธ์ 2563

จานวน

120,000 บาท
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รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บีย
ลียง คาพา นะ คาทีพั และคาใชจายอนทีใชใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา พนั งานจางและบคคล
อนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
คาใชจายใน าร ลอ ตัง
จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน าร ลอ ตังผบริ ารทองถินและ มาชิ
ภาทองถิน รณียบ ภา รอแทนตาแ นงทีวาง และ าร ลอ
ตังอน ๆ ตามที ฏ มาย า นด ชน คาวั ด านั งาน วั ด าร
ลอ ตัง วั ดประชา ัมพันธ์ คาตอบแทนคณะ รรม าร ลอ
ตัง คาจัด วที ลาง คาบัตร ลอ ตัง ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา
ปนและ มาะ ม
- ปนไปตาม นัง อ านั งานคณะ รรม าร ลอ ตังประจา
จัง วัดนครศรีธรรมราช ที ลต นศ) 0002/ว168 ลว. 16
ร ฎาคม 2564
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 59
ลาดับที 6
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน ารลงทะ บียน คาธรรม นียม ใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
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โครง ารจัดทาแผนชมชนและประชาคมทองถิน

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารจัดทาแผนชมน ารประชาคม
ทองถิน ารจัด วทีประชาคม ประชาพิจารณ์และอน ๆ ที ียว
ของ ชน คาวั ดอป รณ์ ารประชม คาอา าร คาอา ารวางและ
ครองดม ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ
. 2557
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผน
พัฒนาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 25648 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2561
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผน
และประ านแผนพัฒนาพนทีในระดับอา ภอและตาบล พ.ศ
. 2562
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565 ) นาที 62
ลาดับที 27
โครง ารจาย งินทาขวัญพนั งานและล จางของ ทศบาล
จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาทาขวัญพนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจาง
ของ ทศบาล
- ปนไปตาม นัง อ ัง าร รม ง ริม ารป ครองทองถิน ที มท
0809.3/ว291 ลว. 16 มภาพันธ์ 2552
โครง ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารปฎิบัติงานและ ารใ บริ ารแ
จานวน
ประชาชน
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งานและ ารใ บริ ารแ ประชาชน ชน คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม ฯลฯ และคาใช
จายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ
. 2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 13 ลาดับที 1

20,000 บาท

นา : 19/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:57

โครง าร ง ริมคณธรรมและจริยธรรม

จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ง ริมคณธรรมและ
จริยธรรม า รับบคลา ร ทศบาลตาบลฉวาง ชน คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม ฯลฯ และคาใช
จายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ์และวิธี าร
บริ าร ิจ ารบาน มองทีดี พ.ศ.2546
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ
. 2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 13 ลาดับที 2
โครง ารใ ความรดานขอมลขาว าร นวยงาน
จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารใ ความรดานขอมลขาว าร
นวยงาน ชน คาจัดทาคมอ แผนพับประชา ัมพันธ์ ป้ายประชา
ัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามพระราชบัญญัติขอมลขาว ารของทางราช าร พ.ศ
. 2540
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 59
ลาดับที 9
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โครง ารอบรมใ ความรดาน ฎ มายแ ผบริ าร มาชิ ภาทอง
ถิน พนั งาน ทศบาล ล จางประจา พนั งานจาง ทศบาลตาบล
ฉวางและประชาชนใน ขต ทศบาลตาบลฉวาง อา ภอฉวาง จัง วัด
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารอบรมใ ความรดาน ฏ มาย
แ ผบริ าร มาชิ ภาทองถิน พนั งาน ทศบาล ล จาง
ประจา พนั งานจาง ทศบาลตาบลฉวางและประชาชนใน ขต
ทศบาลตาบลฉวาง อา ภอฉวาง จัง วัดนครศรี
ธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชน คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม ฯลฯ และคาใช
จายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ
. 2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 14 ลาดับที 3
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

120,000 บาท

พอจาย ปนคาบารงรั ษาและซอมแซมพั ดครภัณฑ์ ทีดินและ ิง
อ รางอน ๆ ของ านั ปลัด ทศบาล มอ ิด ารชารด รอจา
ปนตองซอมแซมใ อยใน ภาพทีใช ารไดดี ตามความจา ปน
และ มาะ ม ชน ครองพิมพ์ดีด ครองคอมพิว ตอร์ รถ
ยนต์ อาคาร ถานทีตาง ๆ ปนตน
ค่าวัสดุ

รวม

535,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ครอง ขียน และแบบ
พิมพ์ ชน ปา า ดิน อ ระดาษ ฯลฯ
วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ลอดไฟ ปลั
ไฟ แบต ตอรีAA า รับไมค์ลอย ฯลฯ
วั ดงานบานงานครัว

จานวน

80,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ดงานบานงานครัว ชน ไม วาด ระดาษ
ชาระ ผาปโตะ ผา ช็ดมอ นายาทาความ ะอาด แ วนา ระติ
นา ผามาน มลี ันแ ง ฯลฯ
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วั ด อ ราง

จานวน

30,000 บาท

พอ ปนคาจัดซอวั ด อ ราง ซอมแซมอาคาร านั งาน และวั ด
ทรัพย์ ินของ านั ปลัด ชนบานประต นาตาง ระจ ทอ
ประปา ระ บอง ฯลฯ
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง า รับ ปนคา
อป รณ์ อะไ ล ชน แบต ตอรี ยางนอ ยางใน ฯลฯรถยนต์
ทศบาลและยานพา นะอน ๆ ตามความจา ปนและ มาะ
ม
วั ด ชอ พลิงและ ลอลน

จานวน

150,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ชอ พลิงและ ลอลน า รับรถยนต์ รถ
จั รยานยนต์ ชน นามัน ชอ พลิง นามัน ครอง นามัน บร ฯลฯ
วั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์
จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ดอป รณ์ใน ารป้อง ันโรคติด ชอไวรั
โคโรนา 2019 โควิด-19) และป้อง ันโรคติดตอ อน ๆ ฯลฯ
ชน จลลางมอ แอล อฮอร์ นา า อนามัยฯลฯ ตามความจา
ปนและ มาะ ม
วั ด าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด าร ษตร ชน ตนไมดอ ไม
ประดับ ป๋ย ดิน และวั ดอป รณ์ าร ษตรอน ๆ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร รอวั ดประชา
ัมพันธ์ ชน แผนไมอัด แปรงทา ี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจา
ปนและ มาะ ม
วั ดคอมพิว ตอร์
จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดตาง ๆ ในระบบ ารใชงาน
คอมพิว ตอร์ ชน แผนซีดี แฟลชไดร์ มึ คอมพิว ตอร์ ลง
โปรแ รมฯ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พอจาย ปนคา ระแ ไฟฟ้า านั งาน ทศบาล รวมทัง
อาคาร ถานทีตาง ๆ ของ ทศบาลตาบลฉวาง

รวม

528,170 บาท

จานวน

270,000 บาท
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คานาประปา คานาบาดาล

จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคานาประปา านั งาน ทศบาล รวมทังอาคาร ถาน
ทีตาง ๆ ของ ทศบาล
คาบริ ารโทรศัพท์
จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาโทรศัพท์ านั งาน ทศบาลและคาบริ ารอิน ทอร์
น็ตและคาใชบริ ารอน ๆ ที ียวของ
คาบริ ารไปรษณีย์
จานวน

18,170 บาท

พอจาย ปนคาบริ ารตาง ๆ ทางไปรษณีย์ของ านั งาน ทศบาล
ตาบลฉวาง
คาบริ าร อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

160,000 บาท

พอจาย ปนคาบริ ารตาง ๆ ทางดานโทรคมนาคม ชน อิน ทอร์
น็ต คา ชาพนที ว็บไซต์และคาใชจายอน ๆ ที ียวของ
งานบริหารงานคลัง

รวม

2,235,170 บาท

รวม

1,442,780 บาท

รวม

1,442,780 บาท

งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิน

จานวน

1,370,000 บาท

พอจาย ปนคา งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนของพนั งาน
ทศบาล จานวน 4 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงผอานวย าร องคลัง จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงนั วิชา ารจัด ็บรายได จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง จาพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา
งิน พิมตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิน

จานวน

12,780 บาท

พอจาย ปน งิน พิมคาครองชีพชัวคราวของพนั งาน
ทศบาล จานวน 1 ตาแ นง คอ ตาแ นง จาพนั งาน
พั ด จานวน 1 อัตรา
งินประจาตาแ นง

จานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พอจาย ปนคา งินประจาตาแ นงพนั งาน ทศบาล จานวน 2
ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงผอานวย าร องคลัง จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

721,000 บาท

รวม

187,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทนใ แ บคคล รอคณะ รรม าร ดังนี
- บคคล รอคณะ รรม ารทีไดรับแตงตังใ ดา นิน ารจัดซอจัด
จางและ ารบริ ารพั ดภาครัฐ ตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วา
ดวย ารจัดซอจัดจางและ ารบริ ารพั ดภาครัฐ พ.ศ. 2560
- คณะ รรม าร า นดราคา ลางงาน อ ราง ทีไดรับ ารแตงตัง
ตามประ าศคณะ รรม ารราคา ลางและขึนทะ บียนผประ อบ
าร รอง ลั ณฑ์และวิธี าร า นดราคา ลางงาน อ ราง
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวง ารคลัง ดวนที ด ที ค 0402.5
/ว 85 ลว. 6 ันยายน 2561
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ดวนที ด ที มท
0808.2/ว2850 ลงวันที 12 ันยายน 2561
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

15,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิน

พอจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารแ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา พนั งานจาง รอบคคลอนที
ปฏิบัติงานตามคา ังของ ทศบาล
คา ชาบาน

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปน งินชวย ลอคา ชาบานของพนั งาน ทศบาล ทีมี
ิทธิ บิ ไดตามทีระ บียบฯ า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พอจาย ปน งินชวย ลอ วั ดิ าร ียว ับ ารศึ ษาบตรของ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ทีมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ ที
า นด
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ค่าใช้สอย

รวม

414,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร
คาธรรม นียมใน ารชาระภาษีของธนาคาร

พอจาย ปนคาธรรม นียมใน ารชาระภาษีของธนาคาร รง
ไทย าขาฉวางและคาบริ ารตาง ๆ ใน ิจ ารของ ทศบาล ียว
ับ ารบริ ารของธนาคาร รงไทย าขาฉวาง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2547 และทีแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
โครง ารปรับปรงและพัฒนาระบบจัด ็บรายไดของ ทศบาลตาบล จานวน
ฉวาง
พอจาย ปนคาจาง มาบริ ารตามโครง ารปรับปรงและพัฒนา
ระบบจัด ็บรายไดของ ทศบาลตาบลฉวาง ซึง ปน ัญญาราย
บคคล ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 12 ดอน) ดังนี
1. งานจัด ็บรายได ตาแ นง ผช.จพง.จัด ็บรายไดของ ทศบาล
ตาบลฉวาง จานวน 2 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- ออ ารวจภาค นาม พอจัดทาขอมลภาษีทีดินและ ิงปล
ราง และภาษีป้าย
- ออ ปฏิบัติงานใน ารใ บริ ารประชาชนรวม ับ ทศบาลตาบล
ฉวาง ใน ารรับชาระภาษีนอ ถานที คาธรรม นียมขยะมล
ฝอย พออานวยความ ะดว ใ แ ประชาชนผรับชาระภาษี ตาม
แผน ารจัด ็บรายไดประจาปีที า นด
- ขียนใบ ร็จรับ งินคาขยะมลฝอยประจา ดอนฯ
- ขียนใบ ร็จรับ งินคาธรรม นียมตางๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
- ปนไปตาม นัง อ ัง าร ที มท 0808.2/ว00802 ลว. 11
ม ราคม 2549
- ปนไปตาม นัง อ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประ อบ ับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

168,000 บาท
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โครง าร พิมประ ิทธิภาพงานพั ดและทรัพย์ ิน

จานวน

84,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พอจาย ปนคาจาง มาบริ ารตามโครง าร พิมประ ิทธิภาพงาน
พั ดและทรัพย์ ิน ซึง ปน ัญญารายบคคล ประจาปีงบ
ประมาณ 2565 จานวน 12 ดอน) ดังนี
1. งานพั ด ตาแ นง ผชวย จาพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา) ผ
รับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- จัดทา อ าร ารจัดซอจัดจางแบบตางๆ ชนวิธี ฉพาะ
จาะจง วิธี e-bidding วิธี e-market ฯลฯ
- ลงทะ บียนบัญชีพั ดครภัณฑ์และจัดทาทะ บียนบัญชีคม
ทรัพย์ ิน
- ควบคม / จัดทาบัญชี ารยม คนและ าร บิ จายพั ด
- ารวจ ตรวจ อบ ซอมแซมวั ด ครภัณฑ์ มอชารด อม
ภาพ พอใ มี ภาพพรอมใชงาน
- ารวจความตอง าร ารใชพั ดใน นวยงาน
- บริ ารงานจัด ถานที ิจ รรมตางๆ งานประ พณีและงานอนๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
- ปนไปตาม นัง อ ัง าร ที มท 0808.2/ว00802 ลว. 11
ม ราคม 2549
- ปนไปตาม นัง อ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประ อบ ับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59
รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พอจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บีย
ลียง คาพา นะ คาทีพั และคาใชจายอนทีใชใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน ารลงทะ บียน คาธรรม นียมใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
โครง ารปรับปรงระบบทะ บียนทรัพย์ ิน แผนทีภาษี)
จานวน

82,000 บาท

พอจาย ปนคาดา นิน ารตามโครง ารปรับปรงระบบทะ บียน
ทรัพย์ ิน แผนทีภาษี) ใน ขต ทศบาลตาบลฉวางทัง มด ในขัน
ตอน าร ารวจและออ ภาค นาม ปนคาใชจาย ชน คาจาง
ารวจภาค นาม คาถาย อ าร คาวั ด ิงพิมพ์ ฯลฯ และคาใช
จายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยแผนทีภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์ ินขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2550
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารดา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีทีดินและ ิงปล ราง พ.ศ. 2562
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 60
ลาดับที 15
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาบารงรั ษาและ รอซอมแซมพั ด ครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ องคลัง ชน จั รยานยนต์ คอมพิว ตอร์ ฯลฯ ทีชารด ตาม
ความจา ปนและ มาะ ม
ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ครอง ขียน และแบบ
พิมพ์ ชน ปา า ดิน อ ระดาษ ฯลฯ
วั ดยานพา นะและขน ง

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง า รับ ปนคา
อป รณ์ อะไ ล ชน แบต ตอรี ยางนอ ยางใน ฯลฯ ตามความ
จา ปนและ มาะ ม
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วั ด ชอ พลิงและ ลอลน

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ชอ พลิงและ ลอลน า รับรถ
จั รยานยนต์ ชน นามัน ชอ พลิง นามัน ครอง นามัน บร ฯลฯ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร รอวั ดประชา
ัมพันธ์ ชน แผนไมอัด แปรงทา ี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจา
ปนและ มาะ ม
วั ดคอมพิว ตอร์
จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดตาง ๆ ในระบบ ารใชงาน
คอมพิว ตอร์ ชน แผนซีดี แฟลชไดร์ มึ คอมพิว ตอร์ ลง
โปรแ รมฯ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

71,390 บาท

รวม

71,390 บาท

จานวน

3,990 บาท

จานวน

44,400 บาท

จานวน

23,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
คาโตะทางาน
พอจาย ปนคาจัดซอโตะทางาน จานวน 1 ตัว โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี
- โตะทางาน ขนาด วาง150xยาว60x ง75 ซนติ มตร
- ตามราคาทองตลาด ปนไปตามทีคณะ รรม าร า นดราคา
ลาง ทศบาลตาบลฉวาง า นด)
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
คาจัดซอรถจั รยานยนต์ จานวน 1 คัน
พอจาย ปนคาจัดซอรถจั รยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ ียร์
ธรรมดา องคลัง) จานวน 1 คัน โดยมีคณลั ษณะพนฐาน ปน
ไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ านั งบประมาณ ฉบับ
ดอน ธันวาคม 2563
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รออิ ล็ ทรอนิ ์
คาจัดซอ ครองคอมพิว ตอร์ All In One า รับประมวลผล
พอจาย ปนคาจัดซอ ครองคอมพิว ตอร์ All In One า รับ
ประมวลผล องคลัง) จานวน 1 ครอง โดยมีคณลั ษณะพนฐาน
ปนไปตาม ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพนฐานจัด าอป รณ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดอนพฤษภาคม ประ าศ มอวัน
ที 12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

983,000 บาท

รวม

943,000 บาท

รวม

943,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พอจาย ปนคา งิน ดอนและปรับปรง งิน ดอน จาพนั งานป้อง นั
และบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
คาจางล จางประจา
จานวน

324,000 บาท

พอจาย ปนคาจางของล จางประจา จานวน 1 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงพนั งานขับรถดับ พลิง จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

384,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 3 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงพนั งานดับ พลิง จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงผชวย จาพนั งานป้อง ันและบรร ทาฯ จานวน 1
อัตรา
- ตาแ นงผชวยนั ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน 1
อัตรา
งิน พิมตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

35,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิน

พอจาย ปน งิน พิมคาครองชีพชัวคราวของพนั งาน
จาง จานวน 2 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงพนั งานดับ พลิง จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงผชวย จาพนั งานป้อง ันและบรร ทาฯ จานวน 1
อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

115,000 บาท

รวม

115,000 บาท

รวม

115,000 บาท

จานวน

115,000 บาท

รวม

1,676,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,635,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,060,000 บาท

จานวน

560,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิน
- คาป่วย าร อปพร.
- พอจาย ปนคา บีย ลียง คาป่วย าร ใ แ อปพร. พอ ปนคาชด
ชย ารงาน รอ วลาที ียไป พอ นับ นน ารปฏิบัติ นาทีใน
ารป้อง ัน าธารณภัย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ิจ ารอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รอน พ.ศ.2553
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอนของ อปท. พ.ศ.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร ของ จา นาที พ.ศ.2555 และแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ครอง ขียน และแบบ
พิมพ์ ชน ปา า ดิน อ ระดาษ ฯลฯ
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจางล จางประจา
พอจาย ปนคาจางล จางประจา ตาแ นง
พนั งาน ทศ ิจ จานวน 1 อัตรา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร
โครง าร พิมประ ิทธิภาพศนย์ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
ทศบาลตาบลฉวาง
1. งานดับ พลิง ตาแ นง พนั งานดับ พลิงปฏิบัติงานศนย์ป้อง ัน
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และบรร ทา าธารณภัย จานวน 5 อัตรา)ผรับจางตองบริ าร
งานตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงาน ปนพนั งานประจารถดับ พลิง ชวย ลอใน ารดับ
พลิง
- บริ ารงานประจารถบรรท นา ชวย ลอ ารปฏิบัติงานของ
พนั งานขับรถบรรท นา
- บริ ารงานดาน ารขับรถยนต์ทีอยในความดแลของงานป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัยและ านั ปลัด พอออ ปฏิบัติ นาที
ดานตางๆ ชน ขนของภายใน ขต ทศบาล , ลางถนนภายใน ขต
ทศบาล , รับ- ง จา นาที ดินทางไปราช าร ฯลฯ และจะตอง
ตรวจ อบดแลรั ษารถยนต์และ ครองมออป รณ์อนๆของทาง
ราช ารใ อยใน ภาพทีดีและใชงานไดตลอด วลา รอ า ิด
ความชารดบ พรอง รอความไม มบรณ์ของ ครองยนต์และ
อป รณ์อนใด จะตองแจงใ ทราบทันที
- บริ ารงานตางๆ ชน ารชวย ลอประชาชนทีประ บภัย
ตางๆ ตามทีไดรับ แจง ต , ารออ ชวย ลอประชาชนที
ประ บอบัติ ต , ารออ ทาความ ะอาดบริ วณตางๆ , าร
ออ ชวย ลอประชาชน มอ ิด ต าธารณภัย ฯลฯ
- บริ ารงานทาความ ะอาดศนย์ป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย ใ ิดความ ะอาด รียบรอย
- บริ ารงาน ทศ ิจจัดระ บียบดแลตลาดภายใน ขต ทศบาล
ตาบลฉวาง
- บริ ารงานจัด ถานที ิจ รรมตางๆ งานประ พณีและงานอนๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
2. งานธร าร ตาแ นง ผชวย จา นาทีธร ารงานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงาน
ตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงาน ารบรรณ / งานธร าร ชน ราง นัง อ โตตอบ
นัง อ จัดพิมพ์ นัง อราช ารและ อ ารที ียวของ คัดแย
ประ ภทและจัด ็บ นัง อราช ารภายในและภายนอ ลง
ทะ บียน นัง อรับ/ ง า นา อ าร นัง อราช าร ารแจง
นัง อราช าร จัด ง อ าร นัง อราช าร ตรวจ อบ อ าร
ลั ฐาน พอ ารปฏิบัติงาน นา นัง อไป นอผบังคับ
บัญชา ฯลฯ
- ติดตอประ านงานทังภายในและภายนอ พอใ ารปฏิบัติงาน
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นา : 31/68

ปนไปดวยความ รียบรอย ถ ตอง รวด ร็ว
- จัด ตรียมงานประชม อ าร ารประชม จดบันทึ าร
ประชม ฯลฯ พอ นับ นนงานตามภาร ิจ
- รวบรวมขอมล อ าร นัง อ คา ัง ฎระ บียบ ปนขอมล
ประ อบ ลั ฐาน ารปฏิบัติงานของ นวยงาน
- ดา นิน ารควบคมดแลพั ดและจัดทาทะ บียนคมพั ดงาน
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ดา นิน ารถายภาพ ารปฏิบัติงานและ ็บบันทึ ไวประ อบ
ลั ฐาน ของ ทศบาลตาบลฉวาง) พรอมทังนา นอผานชองทาง
ตางๆ ของ ทศบาลตาบลฉวาง
- บริ ารงานประชา ัมพันธ์ ียงตาม ายของ ทศบาลตาบลฉวาง
- บริ ารงานดแลระบบ ียงตาม าย
- บริ ารงาน ปนผชวยใน ารดแลทะ บียนคมรถประจางาน
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย และรถ ครน 81-1725 นศ อง
ชาง
- บริ ารงานจัด ถานที ิจ รรมตางๆ งานประ พณีและงานอนๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
- ปนไปตาม นัง อ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
0808.2/ว1536 ลว. 1
9 มี.ค. 61 ประ อบ ับ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59
รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
โครง ารฝึ อบรมซอมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย อัคคีภัย) จานวน

50,000 บาท
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พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารฝึ อบรมซอมแผนป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย อัคคีภัย) โดย ปน ารจัด ิจ รรมอบรมใ
ความรดานอัคคีภัย อท ภัย รอ าธารณภัยตาง ๆ และ รอฝึ
อบรมซอมแผนอพยพ นีภัย รณี ิด ต ชน คาป้ายไวนิลประชา
ัมพันธ์ คา ชาถังแ พรอมแ า รับใชใน าร าธิต คา ชาถัง
ดับ พลิงพรอมนายา คมี คาต แตง ถานทีฝึ ซอม ฯลฯ ตามความ
จา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
- ปนไปตามพระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2550
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 40
ลาดับที 3
โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน อปพร.)
จานวน

250,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รอน อปพร.) ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครองดม คาวั ดอป รณ์ ารฝึ อบรม ฯลฯ ตาม
ความจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ิจ ารอา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน พ.ศ. 2553
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 10 ลาดับที 1
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

200,000 บาท

พอจาย ปนคาบารงรั ษาและ รอซอมแซมพั ด ครภัณฑ์
ทีดิน ิง อ รางอน ๆ ของงานป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย ชน รถยนต์ คอมพิว ตอร์ อาคาร ถานที ฯลฯ ทีชารด ตาม
ความจา ปนและ มาะ ม
ค่าวัสดุ

รวม

575,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

วั ดไฟฟ้าและวิทย
พอจาย ปนคาวั ดอป รณ์วิทย อ ารของ ทศบาลตาบล
ฉวาง และวั ดไฟฟ้าและวิทยอน ๆ ชน า
อา าศ แบต ตอรี วิทย ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
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วั ด อ ราง

จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดและอป รณ์ใน าร อ
ราง ชน ี ทิน นอร์ จอบ ขวาน ิน ปน ทราย ฯลฯ ตามความ
จา ปนและ มาะ ม
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

90,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง า รับ ปนคา
อป รณ์ อะไ ล ชน แบต ตอรี ยางนอ ยางใน ฯลฯ ตามความ
จา ปนและ มาะ ม
วั ด ชอ พลิงและ ลอลน
จานวน

240,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ชอ พลิงและ ลอลน า รับรถยนต์ รถ
จั รยานยนต์ ชน นามัน ชอ พลิง นามัน ครอง นามัน บร ฯลฯ
วั ด ครองแตง าย
จานวน

35,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ด ครองแตง าย ชดปฏิบัติงานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัยของ ทศบาลตาบลฉวาง ตามความจา ปนและ
มาะ ม
วั ด ครองดับ พลิง
จานวน

120,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ด ครองดับ พลิง ชน าย งนา ัวฉีดนา ถัง
ดับ พลิง ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
งบลงทุน

รวม

41,900 บาท

รวม

41,900 บาท

คา ครองปรับอา าศ

จานวน

36,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอ ครองปรับอา าศแบบแย
วน ขนาด 26,000 บีทีย จานวน 1 ตัว
- ปนไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครภัณฑ์ พ.ศ. 2563
คาต ล็

จานวน

5,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน

พอจาย ปนคาจัดซอต ล็ แบบ 2 บาน จานวน 1 ใบ
- ปนไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครภัณฑ์ พ.ศ. 2563
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,362,648 บาท

รวม

390,000 บาท

รวม

390,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

พอจาย ปนคา งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนของพนั งาน
ทศบาล จานวน 3 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงผอานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นง ัว นาฝ่าย ง ริม ารศึ ษาและวัฒนธรรม จานวน 1
อัตรา
- ตาแ นง จาพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา
งินประจาตาแ นง
จานวน

40,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิน

พอจาย ปนคา งินประจาตาแ นงผอานวย าร อง าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตราและตาแ นง ัว นาฝ่าย ง ริม ารศึ ษา
และวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

รวม

384,648 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปน งินชวย ลอคา ชาบานของพนั งาน ทศบาล ทีมี
ิทธิ บิ ไดตามทีระ บียบฯ า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พอจาย ปน งินชวย ลอ วั ดิ าร ียว ับ ารศึ ษาบตรของ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา และนาย ทศมนตรี ทีมี ิทธิ บิ
ไดตามระ บียบฯ ที า นด
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ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บีย
ลียง คาพา นะ คาทีพั และคาใชจายอนทีใชใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน ารลงทะ บียน คาธรรม นียม ใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พอจาย ปนคาบารงรั ษาและ รอซอมแซมพั ด ครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ อง ารศึ ษา ชน คอมพิว ตอร์ ฯลฯ ทีชารด ตามความจา
ปนและ มาะ ม
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ครอง ขียน และแบบ
พิมพ์ ชน ปา า ดิน อ ระดาษ ฯลฯ

รวม

344,648 บาท

จานวน

15,000 บาท
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วั ดงานบานงานครัว

จานวน

284,648 บาท

พอจาย ปนคาจัดซออา าร ริม นม) ใ แ ด็ นั รียนโรง รียน
ฉวาง ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 140 คน ๆ ละ 7.82
บาท จานวน 260 วัน
- ปนไปตาม นัง อจัง วัดนครศรีธรรมราช ดวนที ด ที นศ
0023.3/ว2492 ลว. 2 พฤษภาคม 2562
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร รอวั ดประชา
ัมพันธ์ ชน แผนไมอัด แปรงทา ี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจา
ปนและ มาะ ม
วั ดคอมพิว ตอร์
จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดตาง ๆ ในระบบ ารใชงาน
คอมพิว ตอร์ ชน แผนซีดี แฟลชไดร์ มึ คอมพิว ตอร์ ลง
โปรแ รมฯ ฯลฯ
วั ดดนตรี

จานวน

20,000 บาท

รวม

588,000 บาท

รวม

588,000 บาท

จานวน

588,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดดนตรีตาง ๆ พอใชใน อง าร
ศึ ษา ชน ฉิง รับ ลองยาว ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ
ม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
โครง ารอา าร ลางวันแ ด็ นั รียนโรง รียนฉวาง
พอจาย ปน งินอด นนใ แ โรง รียนฉวาง ตามโครง ารอา าร
ลางวันใ แ ด็ นั รียนโรง รียนฉวาง ประจาปีงบ
ประมาณ 2565 อัตรามอละ 21 บาท จานวน 140
คน จานวน 200 วัน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2556 แ ไข พิม ติมถึงฉบับที 2
พ.ศ. 2563
- ปนไปตาม นัง อ ดวนที ด ที นศ 0023.3/ว3742 ลว. 13
ร ฎาคม 2564
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 32
ลาดับที 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

1,385,000 บาท

รวม

1,060,000 บาท

รวม

1,060,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

พอจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล จานวน 2 ตาแ นง คอ
- ตาแ นงผอานวย าร อง าธารณ ขและ ิงแวดลอม จานวน 1
อัตรา
- ตาแ นง ัว นาฝ่ายบริ ารงาน าธารณ ขและ ิงแวด
ลอม จานวน 1 อัตรา
งินประจาตาแ นง
จานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิน

พอจาย ปนคาตอบแทนประจาตาแ นง จานวน 2 ตาแ นง คอ
- ตาแ นงผอานวย าร อง าธารณ ขและ ิงแวดลอม จานวน 1
อัตรา
- ตาแ นง ัว นาฝ่ายบริ ารงาน าธารณ ขและ ิงแวด
ลอม จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

รวม

325,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารแ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา พนั งานจาง รอ จา นาทีผ
ปฏิบัติงานอนทีมาชวย ลองานนอ วลาราช ารตามคา ังของ
ทศบาลตาบลฉวาง
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พอจาย ปนคาชวย ลอ วั ดิ าร ียว ับ ารศึ ษาบตรของ
พนั งาน ทศบาลและบคคลทีมี ิทธิ บิ ได ตามระ บียบฯ ที
า นด
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ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บีย
ลียง คาพา นะ คาทีพั และคาใชจายอนทีใชใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

5,000 บาท

รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พอจาย ปนคาใชจายใน ารลงทะ บียน คาธรรม นียมใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
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โครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน ของ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี

จานวน

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน
ของ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ดาฯ ยามบรมราช มารี า รับดา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข า รับชมชนใน ขต
ทศบาลตาบลฉวาง จานวน 7 ชมชน ชน คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม คา อ าร ารฝึ
อบรม คาป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตาม นัง อ ัง าร ดวนที ด ที นศ 0023.3/ว297 ลว. 9
ร ฎาคม 2561
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทงอถิน พ.ศ. 2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 39
ลาดับที 20
โครง ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ ขภาพ ด็ ของ ม ด็จพระ จานวน
นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช
มารี
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ
ขภาพ ด็ ของ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี า รับดา นินงานตามแนว
ทางโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข า รับชมชนใน ขต
ทศบาลตาบลฉวาง จานวน 7 ชมชน ชน คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม คา อ าร ารฝึ
อบรม คาป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตาม นัง อ ัง าร ดวนที ด ที นศ 0023.3/ว297 ลว. 9
ร ฎาคม 2561
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 39
ลาดับที 22

46,500 บาท

47,000 บาท

นา : 40/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:57

โครง ารป้อง ันและแ ไขปญ ายา พติดในชมชน

จานวน

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารป้อง ันและแ ไขปญ ายา พ
ติดในชมชน ใน ารประชา ัมพันธ์ ตอตานยา พติด ชน คา
อา าร คาอา ารวางและ ครองดม คา อ าร แผนพับ คาป้าย
ประชา ัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
และ นัง อ ัง าร ดวนมา ที มท 0816.5/ว2726 ลว. 4
ธันวาคม 2560
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 36
ลาดับที 5
โครง ารพัฒนาและ ง ริมศั ยภาพโรง รียนผ งอายและศนย์ฟนฟ จานวน
คณภาพชีวิต
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารพัฒนาและ ง ริมศั ยภาพ
โรง รียนผ งอายและศนย์ฟนฟคณภาพชีวิต ชน คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม คา อ าร ารฝึ
อบรม คาป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
- ปนไปตามพระราชบัญญัติผ งอาย พ.ศ. 2546
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 37
ลาดับที 12
โครง ารรวมรณรงค์ป้อง ันโรค อด ์
จานวน
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารรวมรณรงค์ป้อง ันโรค
อด ์ ชน คาวั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์ คา อ าร แผน
พับ คาป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 35
ลาดับที 2

10,000 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

นา : 41/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:58

โครง าร บ านพระราชปณิธาน ม ด็จยา ตานภัยมะ ร็ง ตานม

จานวน

46,500 บาท

รวม

70,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ครอง ขียน และแบบ
พิมพ์ ชน ปา า ดิน อ ระดาษ ฯลฯ
วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ายไฟ ลอด
ไฟ ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร รอวั ดประชา
ัมพันธ์ ชน แผนไมอัด แปรงทา ี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจา
ปนและ มาะ ม
วั ดคอมพิว ตอร์
จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร บ านพระราชปณิธาน ม ด็จ
ยาตานภัยมะ ร็ง ตานม า รับดา นินงานตามแนวทางโครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ข า รับชมชนใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง จานวน 7 ชมชน ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครองดม คา อ าร ารฝึ อบรม คาป้ายประชา
ัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตาม นัง อ ัง าร ดวนที ด ที นศ 0023.3/ว297 ลว. 9
ร ฎาคม 2561
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 39
ลาดับที 21
ค่าวัสดุ

พอจาย ปนคาวั ดตาง ๆ ในระบบ ารใชงาน
คอมพิว ตอร์ ชน แผนซีดี แฟลชไดร์ มึ คอมพิว ตอร์ ลง
โปรแ รมฯ ฯลฯ

นา : 42/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:58

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิน
- คาตอบแทนอา า มัครบริบาลทองถิน พอจาย ปนคาป่วย าร
ชด ชย ารงานและ วลาที ียไป พอ นับ นน ารปฏิบัติ นาที
ใน ารดแลผ งอายทีมีภาวะพึงพิง ไดแ อา า มัครบริบาลทอง
ถินทีมีภมิลา นาอยในองค์ รป ครอง วนทองถินแ งพนที รอ
พนทีใ ล คียง ทีไดรับคา ังชวย นับ นน ารปฏิบัติ นาทีใน าร
ดแลผ งอายทีมีภาวะพึงพิงจา ผบริ ารทองถิน จานวน 2 คน ๆ
ละ 5,000 บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยอา า มัคร
บริบาลทองถินขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2562
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที มท 0819.2/ว0803 ลว. 6
มภาพันธ์ 2563
ค่าใช้สอย

รวม

240,000 บาท

รวม

230,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
โครง ารป้อง ันและควบคมโรคไข ลอดออ
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารป้อง ันและควบคมโรคไข
ลอดออ โดยจาย ปนคาทราย าจัดล นายงลาย คานายา าร
คมี า รับพน มอ ควัน คาป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ ฯลฯ และ
คาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 36
ลาดับที 6

นา : 43/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:58

โครง ารป้อง ันและควบคมโรคพิษ นัขบา

จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารป้อง ันและควบคมโรคพิษ
นัขบา โดยจาย ปนคาวัคซีนป้อง ันโรคพิษ นัขบา คาวั ด
อป รณ์อน ๆ ทีจา ปนและ ียวของ คาป้ายไวนิลประชา
ัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตาม นัง อ ัง าร ดวนที ด ที มท 0810.5/ว0120 ลว
. 12 ม ราคม 2560
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 36
ลาดับที 4
คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

40,000 บาท

พอจาย ปนคาบารงรั ษาและ รอซอมแซมพั ด ครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ อง อง าธารณ ขและ ิงแวดลอม ชน ครองพน มอ
ควัน คอมพิว ตอร์ ฯลฯ ทีชารด ตามความจา ปนและ มาะ ม
งบลงทุน

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย
คาตลาโพง อน ประ งค์พรอมอป รณ์ครบชด
พอจาย ปนคาจัดซอตลาโพง อน ประ งค์พรอมอป รณ์ครบ
ชด จานวน 1 ชด
- ตามราคาทองตลาด ปนไปตามคณลั ษณะและราคาทีคณะ
รรม าร า นดราคา ลาง ทศบาลตาบลฉวาง า นด)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

วั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์
พอจาย ปนคาจัดซอ วชภัณฑ์ า รับใชในศนย์บริ าร าธารณ
ข ทศบาลตาบลฉวาง ชน นายา คมี ยา นายาตาง ๆ วัคซีน
ป้อง ันโรค ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม

นา : 44/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:58

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,965,000 บาท

รวม

913,000 บาท

รวม

913,000 บาท

งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิน

จานวน

500,000 บาท

พอจาย ปนคา งิน ดอน งินปรับปรง งิน ดอนของพนั งาน
ทศบาล จานวน 2 ตาแ นง ดังนี
- ตาแ นงผอานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงนายชางโยธา จานวน 2 อัตรา
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พอจาย ปนคา งินประจาตาแ นงของพนั งาน
ทศบาล ตาแ นง ผอานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

331,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 2
อัตรา ดังนี
- ตาแ นงพนั งานขับ ครองจั ร ลขนาด บา จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงผชวยนายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
งิน พิมตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,881,000 บาท

รวม

49,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารแ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา พนั งานจาง และบคคลอนที
ปฏิบัติงานตามคา ังของ ทศบาล รอ นัง อ ัง ารนอ วลา
ราช าร
คา ชาบาน

จานวน

24,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พอจาย ปนคา งิน พิมคาครองชีพชัวคราวของพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 2 อัตรา ดังนี
- ตาแ นงพนั งานขับ ครองจั ร ลขนาด บา จานวน 1 อัตรา
- ตาแ นงผชวยนายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พอจาย ปน งินชวย ลอคา ชาบานของพนั งาน ทศบาล ที
ามารถ บิ จายไดตามระ บียบฯ ที า นด
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พอจาย ปน งินชวย ลอ วั ดิ าร ียว ับ ารศึ ษาบตรของ
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ที ามารถ บิ จายไดตามที
ระ บียบฯ า นด
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,425,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร
คาใชจายใน ารรังวัดทีดิน

พอจาย ปนคาใชจายใน ารรังวัดทีดิน ชน คาธรรม นียม คา
พา นะ คาจางคนงานและคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ ียวของ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
รังวัด ียว ับโฉนดทีดิน รอพิ จน์ อบ วน รอตรวจ อบ นอที
ียว ับ นัง อรับรอง ารทาประโยชน์ พ.ศ. 2542
โครง าร พิมประ ิทธิภาพงาน องชางและงานปรับปรงภมิทัศน์ซอม จานวน
แซมพั ดทรัพย์ ิน
1. งานดแล วน าธารณะ ตาแ นง พนั งานดแล วน
าธารณะ จานวน 2 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานดแล วน าธารณ ฉลิมพระ ียรติ ร.9 , วน ขภาพ
ริมทางรถไฟ , วน ขภาพคลองลง , วน ขภาพวัดวังมวง , วน
ยอมบริ วณ ีแย พอทานคลายวาจา ิทธิ และ วน ยอมบริ วณ
นา านั งาน ทศบาลตาบลฉวาง
- บริ ารงานดแลและจัด ถานทีพั ผอน ยอนใจ ภายใน วน
าธารณะ
- ปล ตัดแตง และดแลตนไม/ดอ ไม ภายใน วน าธารณะใ
วยงาม
- ตัด/ฉีด ญา บริ วณพนที วน าธารณะ ลานออ าลัง
าย ไ ลทาง ฯลฯ
- ดแลบารงรั ษาวั ดอป รณ์ภายใน วน ชน ครองมอ ครองใช
ใน ารดแล วน , ครองออ าลัง าย , อป รณ์ นาม ด็
ลน , วที , ลานแอโรบิค และระบบไฟฟ้า , ประปา บอง
ตน ฯลฯ ใ มี ภาพดีพรอมใชงานตลอด วลา
- ดแลรั ษาและทาความ ะอาด องนาภายใน วน
- ดแลรั ษาความ ะอาดอาคาร ศาลาอ น ประ งค์ และ ิง อ

1,270,000 บาท
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รางภายใน วน าธารณะ
- จัด ตรียม ถานที า รับใชในงานตางๆ ภายในบริ วณ วน
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
2. งานปรับปรงภมิทัศน์และซอมแซมพั ด
ทรัพย์ ิน ตาแ นง พนั งานปรับปรงภมิทัศน์และซอมแซมพั ด
ทรัพย์ ิน จานวน 5 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานดาน อ ราง / ปรับปรงอาคาร ถาน
ที ชน อาคาร ทาง ทา คระบายนา ิงติดตังอนๆ ฯลฯ ตาม
แผนปฏิบัติงาน องชาง)
- บริ ารงานซอมแซมพั ดทรัพย์ ิน ภายใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง ชน อาคาร ทาง ทา คระบายนา ิงติดตังอนๆ ฯลฯ
ตามแผนปฏิบัติงาน องชาง)
- บริ ารงานดาน ารปรับปรงภมิทัศน์ ภายใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง ชน ตัด ญา/ฉีด ญา ตัดแตง ิงไม ฯลฯ
- บริ ารงานดแลพนทีบริ วณ าะ ลางถนน
- บริ ารงานดาน าร ชอมอป รณ์ตางๆ ชนโตะ ฝาทอระบาย
นา ฯลฯ
- บริ ารงานลง ตนท์ โตะ าอี ตามงานตางๆ
- บริ ารงานจัด ถานที ิจ รรมตางๆ งานประ พณีและงานอนๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
3. งานดและพั ด ทรัพย์ ิน ตาแ นง พนั งานดแล
พั ด ทรัพย์ ิน องชาง จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงาน
ตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานควบคมดแลพั ด ทรัพย์ ิน ครองมอ ครองใช ยาน
พา นะ ของ องชาง
- จัดทาทะ บียนคมพั ด ทรัพย์ ิน ครองมอ ครองใช ยาน
พา นะ ของ องชาง
- ดา นิน ารตรวจ อบ ดแล รั ษา ครองมอ ครองใช ใ อยใน
ภาพทีพรอมใชงานตลอด วลา
- ารวจความตอง ารใชอป รณ์ของ องชาง
- ดแลทาความ ะอาดอาคารโรงจอดรถและ ถานทีปฏิบัติงานของ
องชาง
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
4. งานชางไฟฟ้า ตาแ นง ผชวยชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา)ผรับ
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จางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานติดตังระบบไฟฟ้า าธารณะภายใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง
- บริ ารงานซอมบารงไฟฟ้า าธารณะภายใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง
- บริ ารงานจัด ถานที ติดตังไฟฟ้า ิจ รรมตาง งานประ พณี
และงานอนๆ
- บริ ารงาน ารควบคม ปิด/ปิด ไฟฟ้า าธารณะภายใน ขต
ทศบาลตาบลฉวาง
- บริ ารงานซอมแซมบารงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ถานทีทีอย
ในความรับผิดชอบของ ทศบาลตาบลฉวางทัง มด
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
5. งานธร าร ตาแ นง ผชวย จา นาทีธร าร องชาง จานวน 1
อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานธร ารทัวไป ชน รับ- ง นัง อของ านั งานทังภาย
ในและภายนอ จาแน ประ ภท อ าร นัง อ
วียน ระ บียบ คา ังและ รองทัวๆ ไป ราง นัง อ โตตอบ
นัง อ จัดพิมพ์ นัง อราช ารและ อ ารที ียวของ ตรวจ อบ
รอง ขา-ออ อน นอ พอทราบและลงนาม
- ติดตอประ านงานทังภายในและภายนอ นวยงานที ียวของ
- จัด ตรียมงานประชม ลัน รอง รอง ตรียม าร า รับประชม
และจัดทารายงาน ารประชม รายงานอน รวมทังติดตาม าร
ปฏิบัติตามมติทีประชม
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
6. งานชางโยธา ตาแ นง ผชวยนายชางโยธา จานวน 1 อัตรา)ผ
รับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานธร ารทัวไป ชน รับ- ง นัง อของ านั งานทังภาย
ในและภายนอ จาแน ประ ภท อ าร นัง อ
วียน ระ บียบ คา ังและ รองทัวๆ ไป ราง นัง อ โตตอบ
นัง อ จัดพิมพ์ นัง อราช ารและ อ ารที ียวของ ตรวจ อบ
รอง ขา-ออ อน นอ พอทราบและลงนาม
- ติดตอประ านงานทังภายในและภายนอ นวยงานที ียวของ
- ปฏิบัติงานชวย ลอนายชางโยธาตามทีไดรับมอบ มาย
- ปฏิบัติงานชวย ลอใน าร า ับดแล ารปฏิบัติงานของ
พนั งานจาง มาของ องชางตามทีไดรับมอบ มาย
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- ดา นิน ารควบคมดแลพั ดและจัดทาทะ บียนคมพั ดงาน อง
ชาง
- ดา นิน ารรับ รองราว ารขออนญาต ออ ใบอนญาตตามคา ัง
ตาม พ.ร.บ. ควบคมอาคาร พ.ศ. 2522
- ดา นิน ารรับ รองราวรอง รียนและรองท ข์ของ อง
- ดา นิน ารงานประชา ัมพันธ์และอานวยความ ะดว แ
ประชาชน
- ดา นิน ารดแลงานโครง ารตางๆของ องชาง
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
- ปนไปตาม นัง อ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประ อบ ับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59
รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บีย
ลียง คาพา นะ คาทีพั และคาใชจายอนทีใชใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

5,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายใน ารลงทะ บียน คาธรรม นียม ใน าร
ประชม ัมมนา ฝึ อบรม ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจางและ
บคคลอนทีไดรับคา ังใ ไปฝึ อบรม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2555 และแ ไข
พิม ติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท
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พอจาย ปนคาบารงรั ษาและ รอซอมแซมพั ด ครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ องชาง ชน รถยนต์ จั รยานยนต์ คอมพิว ตอร์ ฯลฯ ที
ชารด ตามความจา ปนและ มาะ ม
ค่าวัสดุ

รวม

407,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

52,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ครอง ขียน และแบบ
พิมพ์ ชน ปา า ดิน อ ระดาษ ฯลฯ
วั ดงานบานงานครัว

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ดงานบานงานครัว ชน ไม วาด ระดาษ
ชาระ ผาปโตะ ผา ช็ดมอ นายาทาความ ะอาด แ วนา ระติ
นา ผามาน มลี ันแ ง ฯลฯ
วั ด อ ราง
จานวน

200,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดและอป รณ์ใน าร อ
ราง ชน ี ทิน นอร์ จอบ ขวาน ิน ปน ทราย ฯลฯ ตามความ
จา ปนและ มาะ ม
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดอป รณ์ อะไ ล ยางรถยนต์ ฯลฯ า รับซอม
แซมรถยนต์ จั รยานยนต์ของ องชาง ตามความจา ปนและ
มาะ ม
วั ด ชอ พลิงและ ลอลน
จานวน

70,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ชอ พลิงและ ลอลน า รับรถย
ระ ชา รถบรรท ลอ ชน นามัน ชอ พลิง นามัน
ครอง นามัน บร ฯลฯ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร รอวั ดประชา
ัมพันธ์ ชน แผนไมอัด แปรงทา ี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจา
ปนและ มาะ ม
วั ด ครองแตง าย
จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคา ครองแบบ ครองแตง ายของพนั งานทีปฏิบัติ
งาน ไดแ าง ง อ ถงมอ รอง ทาบท ฯลฯ
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วั ดคอมพิว ตอร์
พอจาย ปนคาวั ดตาง ๆ ในระบบ ารใชงาน
คอมพิว ตอร์ ชน แผนซีดี แฟลชไดร์ มึ คอมพิว ตอร์ ลง
โปรแ รมฯ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

5,000 บาท

รวม

171,000 บาท

รวม

171,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

จานวน

114,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

ครภัณฑ์ อ ราง
คา ครองตบดิน
พอจาย ปนคาจัดซอ ครองตบดิน จานวน 1 ครอง โดยมี
คณลั ษณะพนฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ านั งบ
ประมาณ ฉบับ ดอน ธันวาคม 2563
ครภัณฑ์งานบานงานครัว
คา ต็นท์
พอจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซอ ตนท์ ขนาด 5x8
มตร จานวน 4 ลัง ๆละ 28,500.- บาท พอใชใน ารปฏิบัติ
งานของ องชางและ ิจ ารของ ทศบาลตาบลฉวาง
- ตามราคาทองตลาด ปนไปตามคณลั ษณะและราคาตามที
คณะ รรม าร า นดราคา ลาง ทศบาลตาบลฉวาง า นด)
คาโตะ
พอจาย ปนคาจัดซอโตะ ขนาด 1x1.2 มตร จานวน 20 ตัว ๆ
ละ 1,800.- บาท พอใชใน ารปฏิบัติงานของ องชางและ ิจ าร
ของ ทศบาลตาบลฉวาง
- ตามราคาทองตลาด ปนไปตามคณลั ษณะและราคาตามที
คณะ รรม าร า นดราคา ลาง ทศบาลตาบลฉวาง า นด)
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งานสวนสาธารณะ

รวม

840,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

795,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอ ครองตัดแตงพมไม จานวน 1 ครอง ราคา
และคณลั ษณะ ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ านั
งบประมาณ ธันวาคม 2563
คา ครองตัด ญาแบบขอแข็ง
จานวน

19,000 บาท

รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร
คาธรรม นียมอนญาตใชทีดิน ารรถไฟ
พอจาย ปนคาธรรม นียมอนญาตใน ารทา ัญญา รอตอ ัญญา
อนญาตใ ใช ิทธิ นอพนดินของทาง ารรถไฟแ งประ ทศไทย
บริ วณ วน ขภาพ ฉลิมพระ ียรติ 72 พรรษา มที 2 ตาบล
ฉวาง
ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
พอจาย ปนคาวั ดอป รณ์ ครองมอ ครองใชตาง ๆ ใน าร
บารง ดแลรั ษา วน าธารณะ วน ยอม และที าธารณะทัวไป
ใน ขต ทศบาลตาบลฉวาง ชน มีดดาย ญา รรไ รตัดแตง ิง
ไม มีด พรา ป๋ย าร คมี ตนไม พันธ์ไม ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์งานบานงานครัว
คา ครองตัดแตงพมไม

พอจาย ปนคาจัดซอ ครองตัด ญาแบบขอ
แข็ง จานวน 2 ครอง ราคาและคณลั ษณะ ปนไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ านั งบประมาณ ธันวาคม 2563
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

765,000 บาท

จานวน

765,000 บาท

รวม

3,114,000 บาท

รวม

444,000 บาท

รวม

444,000 บาท

จานวน

276,000 บาท

พอจาย ปนคาจางล จางประจา พรอม งินปรับปรงคาจางล จาง
ประจา ประจาปี ตาแ นงพนั งานขับรถบรรท
ขยะ จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

168,000 บาท

คาปรับปรงทีดินและ ิง อ ราง
โครง ารปรับปรงทาง ดินภายใน วน าธารณะริมทางรถไฟ
พอจาย ปนคาปรับปรงทาง ดินภายใน วน าธารณะริมทาง
รถไฟ โดยมีปริมาณงานดังนี
- ชวงที 1 ผิวจราจร วาง 3.35 มตร ยาว 580 มตร นา 0.03
มตร รอพนทีผิวจราจร/ไ ลทางไมนอย วา 1,943 ตาราง มตร
- ชวงที 2 ผิวจราจร วาง 26.68 มตร ยาว 43 มตร นา 0.03
มตร รอพนทีผิวจราจร/ไ ลทางไมนอย วา 1,147.24 ตาราง
มตร
ตามรายละ อียดแบบแปลนของ ทศบาลตาบลฉวาง
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 2/2564 นาที 4 ลาดับที 8
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจางล จางประจา

พอจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตาแ นง พนั งานขับรถ ครองจั ร ลขนาด ลาง รถ
บรรท ขยะ) จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน

รวม

2,670,000 บาท

รวม

2,180,000 บาท

คาจางตามโครง าร พิมประ ิทธิภาพงาน อง าธารณ ขและ ิงแวด จานวน
ลอมและงานปรับปรงภมิทัศน์รั ษาความ ะอาดภายใน

1,550,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร

1. งานบริ าร ตาแ นงผชวย จา นาทีศนย์บริ าร าธารณ ข
และ ิงแวดลอม จานวน 1 อัตรา) ผรับจางตองบริ ารงานตาม
ขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงาน ียว ับงานศนย์บริ าร าธารณ ข ดังนี
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- งานทะ บียน/บัตร
- งานตรวจคัด รอง บองตน ไดแ ชังนา นั วัด วน ง วัดความ
ดันโล ิตวัดชีพจร วัดอณ ภมิ และตรวจนาตาลปลายนิว
- งานผชวย ารพยาบาลโดย ารควบคมดแล/ า ับของพยาบาล
วิชาชีพ ไดแ ชวยจัดยา ทาแผลในบาง รณี
- ชวยงานคลินิ ขภาพ ด็ ดี
- งานรับ รองราวรองท ข์/รอง รียน
- ชวยงานโครง ารตางๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
2. งานดแลตลาดและรานคา ตาแ นง พนั งานดแลตลาดและ
รานคา จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงาน ียว ับ ารดแลความ ะอาด และความ ปนระ บียบ
รียบรอย ของตลาด ด ตลาดนัด และรานคา-แผงลอยใน ขต
ทศบาล ดังนี
- ดแลรั ษาความ ะอาดของตลาด ด ทศบาล รวมทัง องนา วน
รวม
- ลางทาความ ะอาดตลาด ด ทศบาล ปนประจา ท 2
ครัง/ ัปดา ์ และตลาดนัด วัน าร์ ท ัปดา ์
- ดแลความ ปนระ บียบ รียบรอย ของตลาด ด ตลาดนัด ราน
คา และแผงลอยตางๆ
- ดแลบารงรั ษาวั ดอป รณ์ภายในตลาดใ มี ภาพดี พรอมใช
งานตลอด วลา
- ประ านงาน ับพอคาแมคาใน ารใ ความรวมมอตางๆ
- ใ ารดแล/บริ าร ถานทีจอดยวดยานพา นะของผมาใช
บริ าร และจัดระบบ ารจราจร
- จัด ตรียม ถานที า รับใชในงานตางๆ
- รวมปฏิบัติงานตามโครง ารพัฒนา ทศบาลในวัน าคัญตางๆ
- ประ านงานและประชา ัมพันธ์ รอง ขาภิบาลตลาด
ด ขาภิบาลอา ารและนา และรายงานความ รียบรอยใ ผ
บังคับบัญชาทราบ
- ขารวม ิจ รรม วนรวมของ ทศบาล
- ชวยงานดาน ารรั ษาความ ะอาดงานบริ าร
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
3. งาน วาดขยะ ตาแ นง พนั งาน วาดขยะ จานวน 8
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อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงาน ียว ับ ารดแลรั ษาความ ะอาด และความ ปน
ระ บียบ รียบรอยของถนน ทาง ทา ไ ลทาง รางคระบายนา ฯลฯ
ดังนี
- งาน วาดขยะริมถนน องขางทีไดรับมอบ มาย
- งาน วาดลางทาความ ะอาด
- ดแลบารงรั ษาวั ดอป รณ์ ใ พรอมใชงานไดตลอด วลา
- งานดแลรับผิดชอบใน าร ็บ วาดขยะมลฝอยและ ิงปฏิ ลใน
บริ วณพนที ทศบาล
- งานขนถายขยะมลฝอยและ ิงปฏิ ล
- รวมปฏิบัติงานตามโครง ารพัฒนา ทศบาลในวัน าคัญตางๆ
- ขารวม ิจ รรม วนรวมของ ทศบาล
- ชวยงานดาน ารรั ษาความ ะอาด งานบริ าร และงานอนๆ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
4. งาน ็บขยะ/ขนขยะ ตาแ นง พนั งาน ็บขยะ/ขน
ขยะ จานวน 5 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความ
รับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงาน ็บขนขยะมลฝอย ภายใน ขต ทศบาลตาบลฉวางทัง
มด
- บริ ารงานจัดตังถังขยะตามถนน ายตางๆ
- บริ ารงานลางถังขยะภายใน ขต ทศบาลตาบลฉวาง ใ ะอาด
อย มอ
- บริ ารงานตัด/ฉีด ญาบริ วณตางๆ ภายใน ขต ทศบาลตาบล
ฉวาง
- บริ ารงานควบคมแมลงและพา ะนาโรค ชน ฉีดพนยา าจัด
ยง , แมลงวัน ปนตน
- บริ ารงานดแลรั ษา และลางทาความ ะอาดรถขนขยะมลฝอย
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
5. งานธร าร ตาแ นง ผชวย จา นาทีธร าร อง าธารณ ขและ
ิงแวดลอม จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขต
ความรับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงาน ียว ับงานธร าร ดังนี
- บริ ารงานธร ารทัวไป ชน รับ- ง นัง อ จาแน ประ ภท
อ าร นัง อ วียน ระ บียบ คา ังและ รองทัวๆไป ราง
นัง อ โตตอบ นัง อ จัดพิมพ์ นัง อราช ารและ อ ารที
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ี
ยวของ
- งานติดตอประ านงานภายใน นวยงานและนอ นวยงาน รวม
ทัง ารประชมตางๆ ของ อง าธารณ ขฯ
- งานพั ดครภัณฑ์
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
6. งานขับรถบรรท ขยะ ตาแ นง ผช.พนั งานขับรถบรรท
ขยะ จานวน 1 อัตรา)ผรับจางตองบริ ารงานตามขอบ ขตความ
รับผิดชอบ ดังนี
- บริ ารงานดาน ารขับรถบรรท ขยะทีอยในความดแลของ อง
าธารณ ขและ ิงแวดลอม พอออ ปฏิบัติ นาที ็บขนขยะมล
ฝอยภายใน ขต ทศบาลตาบลฉวางทัง มด
- บริ ารงานตรวจ อบดแลรั ษารถบรรท ขยะและ ครองมอ
อป รณ์อนๆของทางราช ารใ อยใน ภาพทีดีและใชงานได
ตลอด วลา รอ า ิดความชารดบ พรอง รอความไม มบรณ์
ของ ครองยนต์และอป รณ์อนใด จะตองแจงใ ทราบทันที
- บริ ารงานดแลรั ษาทาความ ะอาด/รับผิดชอบรถบรรท ขยะ
ของ อง าธารณ ขและ ิงแวดลอม ทีใชปฏิบัติราช ารใ อยใน
ภาพ มบรณ์ ะอาด รียบรอย พรอมใ บริ ารตลอด วลา
- บริ ารงานจัดตังถังขยะตามถนน ายตางๆ
- บริ ารงานลางถังขยะภายใน ขต ทศบาลตาบลฉวาง ใ ะอาด
อย มอ
- บริ ารงานอนๆ ตามทีไดรับมอบ มาย
- ปนไปตาม นัง อ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประ อบ ับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59
คาจาง มา าจัดขยะมลฝอยและ ิงปฏิ ล
จานวน
พอจาย ปนคาจาง มา าจัดขยะมลฝอยและ ิงปฏิ ลใน ขต
ทศบาลตาบลฉวาง ตามบันทึ ขอต ลงความรวมมอใน ารใ
บริ าร ถานที าจัดขยะมลฝอยและ ิงปฏิ ล ระ วาง ทศบาล
ตาบลปา นา รวม ับ ทศบาลตาบลฉวาง ฯลฯ ลว. 30
ิง าคม 2561 ในอัตราตันละ 430 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ปน
ระ บียบ รียบรอยของบาน มอง ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
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โครง าร 3Rs รั ษ์โล

จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร 3Rs รั ษ์โล ชน คา
อา าร คาอา ารและ ครองดม คาวั ดอป รณ์ คาป้ายประชา
ัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ
. 2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครังที 4/2563 นาที 4 ลาดับที 1
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปนคาบารงรั ษา รอซอมแซมพั ด ครภัณฑ์และ
ทรัพย์ ินตาง ๆ ทีชารด ึ รอ ไดแ รถบรรท ขยะ ครองตัด
ญา ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

490,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดงานบานงานครัวไดแ อป รณ์ ครองมอ ครอง
ใชใน ารทาความ ะอาดตาง ๆ ตามความจา ปนและ มาะ
ม จานวน 50,000 บาท และคาถัง
ขยะ จานวน 100,000 บาท พอจาย ปนคาจัดซอถังขยะมล
ฝอย ตามความจา ปนและ มาะ ม
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง า รับรถบรรท ขยะ
และยานพา นะอน ๆ ทีใชปฏิบัติงานใน อง าธารณ ขและ ิง
แวดลอม ชน แบต ตอรี ยางนอ ยางใน ปนตน
วั ด ชอ พลิงและ ลอลน
จานวน

250,000 บาท

วั ดงานบานงานครัว

พอจาย ปนคาจัดซอนามัน ชอ พลิงและนามัน ลอลนของรถ
บรรท ขยะ ครองตัด ญา ฯลฯ ใน อง าธารณ ขและ ิงแวด
ลอม
วั ด าร ษตร
พอจาย ปนคา าร คมี าจัดวัชพชและอน ๆ ชน ยาฉีด ญา าร
คมีอน ๆ ตามความจา ปนและ มาะ ม

จานวน

30,000 บาท
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วั ด ครองแตง าย

จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาจัดซอวั ด ครองแตง าย ทีใชใน ารปฏิบัติงานที
จา ปนและ มาะ ม ชน ถงมอ รอง ทาบท อ ันฝน ฯลฯ
วั ดอน
จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาวั ดอป รณ์ ครองตัด ญาและอน ๆ
ชน ายพาน ัว ทียน ใบมีดตัด ญา ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

278,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

206,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

206,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
โครง าร ริม รางครอบครัวอบอน ครอบครัว ขมแข็ง
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ริม รางครอบครัว
อบอน ครอบครัว ขมแข็ง ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครอง
ดม คาวั ดอป รณ์ ารฝึ อบรม คาตอบแทนวิทยา ร คาป้าย
ประชา ัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารชวย ลอ
ประชาชนตามอานาจ นาทีขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ
. 2560 และทีแ ไข พิม ติม
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 33
ลาดับที 6

นา : 58/68

วันทีพิมพ์ : 19/4/2565 10:04:58

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทอง ทียวชมชนตลาดรอยปี
ศึ ษา )

อง าร จานวน

100,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทอง ทียว
ชมชนตลาดรอยปี ชน คาป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ คาจางจัด
นิทรรศ าร คานาดม คาจัดต แตง ถานที คาอา าร คาอา าร
วางและ ครองดม คาจางทาแพลองนา คาจางทาวาร ารแนะนา
ถานทีทอง ทียว ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 12 ลาดับที 1
โครง าร ง ริม ลมอาชีพขององค์ รชมชน
จานวน

76,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ง ริม ลมอาชีพขององค์ ร
ชมชน ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม คาวั ดอป รณ์
ารฝึ อบรม คาตอบแทนวิทยา ร คาป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารชวย ลอ
ประชาชนตามอานาจ นาทีขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ
. 2560 และทีแ ไข พิม ติม
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครังที 4/2563 นาที 6 ลาดับที 1
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โครง าร าน ัมพันธ์ ายใยรั คนพิ าร
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร าน ัมพันธ์ ายใยรั คน
พิ าร ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม คาวั ดอป รณ์
ารฝึ อบรม คาตอบแทนวิทยา ร คาป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาทีทองถิน พ.ศ. 2557 และ นัง อดวน
มา ที มท 0810.6/ว24 ลว. 4 ม ราคม 2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารชวย ลอ
ประชาชนตามอานาจ นาทีขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ
. 2560 และทีแ ไข พิม ติม
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 33
ลาดับที 2
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

15,000 บาท

รวม

12,900 บาท

รวม

12,900 บาท

จานวน

12,900 บาท

ครภัณฑ์งานบานงานครัว
คาตแ ดงผลิตภัณฑ์ชมชน
พอจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซอตแ ดงผลิตภัณฑ์ชมชน พอ ง
ริม ารจา นายผลิตภัณฑ์ของชมชนใ มีรายได พิม
ขึน จานวน 1 ใบ
- ตามราคาทองตลาด ปนไปตามราคาและคณลั ษณะที
รรม าร า นดราคา ลาง ทศบาลตาบลฉวาง า นด)
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 23 ลาดับที 4
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งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พอจาย ปน งินอด นน ลมอาชีพผาบาติ และผามัดยอมชมชน
ทศบาลตาบลฉวาง ใน ารดา นินงานของ ลมอาชีพผาบาติ และ
ผามัดยอมชมชน ทศบาลตาบลฉวาง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559 แ ไข พิม ติมถึง ฉบับที 2
พ.ศ. 2563
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 8 ลาดับที 1
อด นน ภาองค์ รชมชน ทศบาลตาบลฉวาง
จานวน

20,000 บาท

งินอด นนองค์ รประชาชน
อด นน ลมบาติ และมัดยอม ทศบาลตาบลฉวาง

พอจาย ปน งินอด นน ภาองค์ รชมชน ทศบาลตาบลฉวาง ใน
ารดา นินงานของ ภาองค์ รชมชน ทศบาลตาบลฉวาง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559 แ ไข พิม ติมถึง ฉบับที 2
พ.ศ. 2563
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 21 ลาดับที 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

95,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

75,000 บาท

โครง ารฝึ อบรมและจัดตัง ภา ด็ และ ยาวชน ทศบาลตาบลฉวาง จานวน

20,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารฝึ อบรมและจัดตัง ภา ด็
และ ยาวชน ทศบาลตาบลฉวาง ชน คาป้ายไวนิลประชา
ัมพันธ์ คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม คาวิทยา ร คา
วั ดอป รณ์ ารฝึ อบรม ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ
มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติ ง ริม ารพัฒนา ด็ และ ยาวชนแ งชาติ พ.ศ
. 2550 และทีแ ไข พิม ติม
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 48
ลาดับที 31
โครง าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ับ นวยงานอน
จานวน

5,000 บาท

รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ับ นวยงานอน ชน คาชด ีฬา คาวั ดอป รณ์ ีฬา ฯลฯ และ
คาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2562
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 44
ลาดับที 14
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คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

289,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

259,900 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

259,900 บาท

จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาบารงรั ษาและซอมแซมพั ดครภัณฑ์ ทีดินและ ิง
อ รางอน ๆ ของงาน ีฬาและนันทนา าร มอ ิด ารชารด รอ
จา ปนตองซอมแซมใ อยใน ภาพทีใช ารไดดี ตามความจา ปน
และ มาะ ม ชน ครองออ าลัง าย ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
พอจาย ปนคาจัดซอวั ดอป รณ์ ีฬา ชน ล ฟตบอล ล
ตะ รอ ตาขายวอล ลย์บอล ฯลฯ ตามความจา ปนและ มาะ ม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ียว นอง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอน ๆ
โครง ารงานประ พณีวันลอย ระทง
พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารงานประ พณีวันลอย
ระทง ชน คาป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ คาจางปรับปรง ถานที
ลอย ระทง คาจัด ตรียม วที ลาง คา ชา ครอง ียง คา งิน
รางวัล ถวยรางวัล าย ะพาย ารประ วด คาอา าร คาอา าร
วางและ ครองดม ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ
ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 43
ลาดับที 5
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โครง ารจัดงานประ พณีวัน ารท ดอน ิบ

จานวน

30,900 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารจัดงานประ พณีวัน ารท ดอน
ิบ ชน คาป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ คานาดม คาจัดต แตง ถาน
ทีจัดพิธี มโภชน์ มรับ พรอมอป รณ์ใน ารจัดศา นพิธี คาจาง
ทา มรับ คา ชา ครอง ียง ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปน
และ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 43
ลาดับที 7
โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ ชน คา
ป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ คาจางต แตง ถานทีจัดงาน คา ชา
โตะ ตนท์ าอี คา ชา ครอง ียง คาของรางวัลแขงขันตอบคา
ถาม คาอา ารและ ครองดม ฯลฯ และคาใชจายอนๆทีจา ปน
และ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ.2559
-ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ.2561 - 2565) นาที 42
ลาดับที 1
โครง าร ง ริมคณธรรมและจริยธรรม
จานวน

10,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร ง ริมคณธรรมและ
จริยธรรม ชน คาป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ คานาดม คาจัดต แตง
ถานที คาอา าร คาอา ารวางและ ครองดม คา ชา ครอง
ียง ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 7 ลาดับที 3
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โครง าร บ านประ พณี ราบไ วบรรพบรษชาวไทย ชอ ายจีน

จานวน

84,000 บาท

พอ ปนคาใชจายตามโครง าร บ านประ พณี ราบไ ว
บรรพบรษชาวไทย ชอ ายจีน ชนคาป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ คา
จาง าธิต ารทาขนม คานาดม โคมไฟประดับคา ชา ครอง
ียง ฯลฯ และคาใชจายอนๆตามความ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 -2565 )ฉบับ พิม
ติม นาที 11 ลาดับที 1
โครง าร บ านประ พณีแ ทียนพรรษา
จานวน

40,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง าร บ านประ พณีแ ทียน
พรรษา ชน คาป้ายไวนิลประชา ัมพันธ์ คาจางจัด ถานที พอ
ประ อบพิธีทางศา นา พรอมอป รณ์ประ อบศา นพิธี คาวั ด
ใน าร ลอ ทียน คาต แตงรถแ ทียน คา ชา ครอง ียง ฯลฯ
และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 20 ลาดับที 1
โครง ารแ ผา มธาตนอย
จานวน

15,000 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารแ ผา มธาตนอย ชน คาจาง
มารถ ระบะพรอมคนขับรถและผ ผาประดับต แตงดวยรป
มอนพอทานคลาย วาจา ิทธิ พรอมผา ลอง า รับ มธาต
นอย จานวน 20 มตรและผ ผาป้าย ทศบาลตาบลฉวาง คาจัด
ต แตง ถานที มโภชน์ผา ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ
มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 1/2564 นาที 11 ลาดับที 2
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,138,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

596,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พอจาย ปนคาจางออ แบบ รับรอง งาน อ ราง ิง
าธารณปโภค าธารณป าร ใ แ อ ชน นิติบคคล รอบคคล
ภายนอ พอใ ไดมาซึง ิง อ ราง ิง
าธารณปโภค าธารณป าร
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

200,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โครง ารประ พณี ทศ าล ดอน ิบ ประจาปี 2565
พอจาย ปน งินอด นนทีทา ารป ครองอา ภอฉวาง ตาม
โครง ารประ พณี ทศ าล ดอน ิบ ประจาปี 2565 ชน คาจาง
มารถยนต์ คาอา ารและ ครองดม คาจัด าขนม ดอน
ิบ ดอ ไมและอป รณ์ขบวน มรับ คาต แตงรถ มรับ คาป้าย
ประชา ัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทีจา ปนและ มาะ ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2559 และแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 2 พ.ศ. 2563
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) นาที 45
ลาดับที 19
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร
คาออ แบบ คาควบคมงานทีจายใ แ อ ชน นิติบคคล รอบคคล
ภายนอ พอใ ไดมาซึง ิง อ ราง

พอจาย ปนคาซอมแซม ิง อ ราง ทรัพย์ ินตาง ๆ
ชน ถนน ไ ลทาง คระบายนา รางระบายนา ทาง ทา ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ปรับ ภาพพนทีทัวไป ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

366,000 บาท

จานวน

366,000 บาท

รวม

542,700 บาท

รวม

542,700 บาท

จานวน

315,800 บาท

จานวน

84,700 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารปรับปรงทาง ทาถนน ายชล
ประ วศ โดยดา นิน าร ทคอน รีต ริม ล็ พนที จานวน 367
ตาราง มตร ตามรายละ อียดแบบแปลนของ ทศบาลตาบลฉวาง
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 2/2564 นาที 3 ลาดับที 4
โครง ารปรับปรงทาง ทาถนน ายดารงฤทธิ
จานวน

85,800 บาท

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารปรับปรงทาง ทาถนน ายดารง
ฤทธิ โดยดา นิน าร ทคอน รีต ริม ล็ พนที จานวน 411
ตาราง มตร ตามรายละ อียดแบบแปลนของ ทศบาลตาบลฉวาง
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 2/2564 นาที 4 ลาดับที 5
โครง ารปรับปรงทาง ทาถนน ายภั ดีราษฎร์
จานวน

49,400 บาท

วั ดไฟฟ้าและวิทย
พอจาย ปนคาวั ดอป รณ์ไฟฟ้า ชน ลอดไฟ โคมไฟ าย
ไฟ ฯลฯ ใช า รับซอม ปลียนไฟฟ้า าธารณะที อมชารดใน
นวยงานและ ขต ทศบาล
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รอดัดแปลงอาคาร รอ ิงปล รางตาง ๆ
โครง ารปรับปรงตลาด ด ทศบาลตาบลฉวาง
พอจาย ปนคาใชจายโครง ารปรับปรงตลาด ด ทศบาลตาบล
ฉวาง ตามรายละ อียดแบบแปลนของ ทศบาลตาบลฉวาง า นด
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 2/2564 นาที 4 ลาดับที 7
คา อ ราง ิง าธารณปโภค
โครง ารปรับปรงทาง ทาถนน ายชลประ วศ

พอจาย ปนคาใชจายตามโครง ารปรับปรงทาง ทาถนน ายภั ดี
ราษฎร์ โดยดา นิน าร ทคอน รีต ริม ล็ พนที จานวน 250
ตาราง มตร ตามรายละ อียดแบบแปลนของ ทศบาลตาบลฉวาง
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิน พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิม
ติม ครังที 2/2564 นาที 4 ลาดับที 6
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได คา K)
งินชด ชยคางาน ิง อ รางตาม ัญญาแบบปรับราคาได k)โครง าร จานวน
อ รางถนนและซอมแซมถนน

7,000 บาท

พอจาย ปนคา งินชด ชยคางาน ิง อ รางตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได k) โครง าร อ ราง ิง าธารณปโภค าธารณป าร
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ที มท
0808.2/ว1837 ลงวันที 11 ันยายน 2560
- ตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ที มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

149,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

149,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

44,500 บาท

จานวน

28,000 บาท

พอจาย ปนคา ชาและคาธรรม นียมตอ ัญญาทีดินตังตลาด ด
ของ ทศบาล ประจาปี 2565
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2547 และทีแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
- นัง อ ัง ารที มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
คา ชาอาคารตลาด ด ทศบาล
จานวน

15,000 บาท

รายจาย พอใ ไดมาซึงบริ าร
คา ชาทีดินราชพั ด

พอจาย ปนคา ชาและคาธรรม นียมตอ ัญญาอาคารตลาด ดของ
ทศบาล ประจาปี 2565
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2547 และทีแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
- นัง อ ัง ารที มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
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คา บียประ ันภัยอัคคีภัยอาคารราชพั ด

จานวน

1,500 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

95,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

45,000 บาท

พอจาย ปนคา ระแ ไฟฟ้าตลาด ด ทศบาล
คานาประปา คานาบาดาล

จานวน

50,000 บาท

พอจาย ปนคา บียประ ันภัยอัคคีภัยอาคารราช
พั ด ประจาปี 2565
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินของ
องค์ รป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2547 และทีแ ไข พิม ติม
ถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
- นัง อ ัง ารที มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
ค่าวัสดุ
วั ดงานบานงานครัว
พอจาย ปนคาวั ดอป รณ์ใน ารทาความ ะอาด า รับตลาด
ด ชน ไม วาด แปรงถพน นายาทาความ ะอาด ฯลฯ ตาม
ความจา ปนและ มาะและทีระ บียบ า นดใ บิ จายได
ค่าสาธารณูปโภค

พอจาย ปนคานาประปาตลาด ด ทศบาล

