
ท บ ต บ งใ
ต/      จง ดจนทบ

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

225/17  ซ -  ถนน ฉ ต .   ง/ต บ  
  ต/    จง ดจนทบ   22150

้นท่ 50.75 ต ง โ ต

ป ช ท้ง ด 6,142 คน
ชาย 3,005 คน

หญิง 3,137 คน

้ ู  ณ นท่ 21 น น 2563



ส่วนท่ี 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

ทศบาลต้าบลมะขามมือง฿หม่
อ้าภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี



ทานปร ธาน ภา ล มาชิ ภา ท บาลตาบลม าม ม ง ม

. . 2563

1. ถาน ารคลัง
1.1

คา ถลงงบปร มาณ

. . 2563

1.1.1 23,974,084.41

1.1.2 14,869,309.13

1.1.3 7,925,525.49

1.1.4 0 0.00

1.1.5 0 0.00

1.2 6,956,491.36

. .2562 30 . .2562 ์

2. ารบริ ารงบปร มาณ นปีงบปร มาณ 2562 ณ วันที่ 30 ันยายน พ. .2562
1 48,723,560.26

ษ 2,543,235.45

1,615,539.27

์ 1,886,703.07

์ 533,786.00

็ ็ 163,882.87

0.00

ษ 21,536,651.60

20,443,762.00

2 ์ 15,347,938.00



3 40,450,349.44

12,726,254.22

14,474,419.00

8,680,327.79

3,722,808.43

0.00

846,540.00

4 ์ 15,017,838.00

5 176,800.00

6 0.00

7 0.00



ค้าแถลงงบประมาณ
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลต้าบลมะขามมืองใหม

อ.มะขาม จ.จันทบุรี

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,703,363.24 1,704,000.00 1,523,500.00

หมวดคาธรรมนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,083,303.02 760,000.00 721,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,505,173.71 1,374,100.00 1,485,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

607,025.00 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้บ็ดตล็ด 172,877.00 89,100.00 89,100.00

หมวดรายได้จากทุน 6,050.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,077,791.97 4,427,200.00 4,318,600.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,636,281.73 19,577,000.00 19,218,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,636,281.73 19,577,000.00 19,218,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมวดงินอุดหนุนทั่วไป 18,902,753.00 23,400,250.00 24,217,850.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

18,902,753.00 23,400,250.00 24,217,850.00

รวม 44,616,826.70 47,404,450.00 47,754,450.00



2563

ิ
2561 2562 2563

งบกลาง 12,281,237.08 13,862,730.00 16,062,383.00

งบบุคลากร 14,210,628.00 17,342,940.00 17,467,800.00

งบดา นินงาน 7,799,739.37 9,984,280.00 10,210,167.00

งบลงทุน 3,082,526.26 5,268,500.00 3,048,100.00

งบ งินอุดหนุน 952,000.00 946,000.00 966,000.00

ว 38,326,130.71 47,404,450.00 47,754,450.00

ว 38,326,130.71 47,404,450.00 47,754,450.00



ส่วนท่ี 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่
อ้าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,499,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 853,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,902,350

แผนงานสาธารณสุข 547,457

แผนงานเคหะและชุมชน 7,713,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 425,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 330,000

แผนงานการพาณิชย์ 120,000

ด้านการด้าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 16,062,383

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,754,450



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,937,620 2,968,560 12,906,180

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 7,312,980 2,968,560 10,281,540

งบด้านินงาน 4,150,000 365,000 4,515,000

    ค่าตอบแทน 165,000 90,000 255,000

    ค่าใช้สอย 2,156,000 175,000 2,331,000

    ค่าวัสดุ 880,000 70,000 950,000

    ค่าสาธารณูปโภค 949,000 30,000 979,000

งบลงทุน 45,900 32,500 78,400

    ค่าครุภัณฑ์ 45,900 32,500 78,400

                              รวม 14,133,520 3,366,060 17,499,580

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบด้านินงาน 374,000 374,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

    ค่าวัสดุ 104,000 104,000

งบลงทุน 479,700 479,700

    ค่าครุภัณฑ์ 479,700 479,700

                              รวม 853,700 853,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,386,480 484,200 1,870,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,386,480 484,200 1,870,680

งบด้านินงาน 180,000 1,095,670 1,275,670

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 155,000 583,850 738,850

    ค่าวัสดุ 15,000 478,820 493,820

    ค่าสาธารณูปโภค 0 33,000 33,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 0 100,000

งบงินอุดหนุน 20,000 636,000 656,000

    เงินอุดหนุน 20,000 636,000 656,000

                              รวม 1,686,480 2,215,870 3,902,350

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวม

งบด้านินงาน 347,457 347,457

    ค่าใช้สอย 195,047 195,047

    ค่าวัสดุ 152,410 152,410

งบงินอุดหนุน 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                              รวม 547,457 547,457

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 4/8



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียว
กับคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานก้าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,690,940 0 0 2,690,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,690,940 0 0 2,690,940

งบด้านินงาน 2,043,040 0 830,000 2,873,040

    ค่าตอบแทน 144,000 0 0 144,000

    ค่าใช้สอย 1,189,040 0 830,000 2,019,040

    ค่าวัสดุ 710,000 0 0 710,000

งบลงทุน 0 2,150,000 0 2,150,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 150,000 0 150,000

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,000,000 0 2,000,000

                              รวม 4,733,980 2,150,000 830,000 7,713,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 190,000 190,000

    ค่าใช้สอย 190,000 190,000

งบงินอุดหนุน 110,000 110,000

    เงินอุดหนุน 110,000 110,000

                              รวม 300,000 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวม

งบด้านินงาน 220,000 205,000 425,000

    ค่าใช้สอย 220,000 205,000 425,000

                              รวม 220,000 205,000 425,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 6/8



แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร
งานอนุรักษຏแหล่งนๅ้า

และป่าไม้
รวม

งบด้านินงาน 70,000 20,000 90,000

    ค่าใช้สอย 70,000 20,000 90,000

งบลงทุน 240,000 0 240,000

    ค่าครุภัณฑ์ 240,000 0 240,000

                              รวม 310,000 20,000 330,000

แผนงานการพาณิชยຏ

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบด้านินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

                              รวม 120,000 120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 7/8



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,062,383 16,062,383

    งบกลาง 16,062,383 16,062,383

                              รวม 16,062,383 16,062,383

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่

อ.มะขาม  จ.จันทบุรี

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,499,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 853,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,902,350

แผนงานสาธารณสุข 547,457

แผนงานเคหะและชุมชน 7,713,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 425,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 330,000

แผนงานการพาณิชย์ 120,000

ด้านการด้าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 16,062,383

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,754,450

โดยที่เปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ้านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึๅนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัด

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีๅเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีๅให้ใช้บังคับตัๅงแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปຓนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 47,754,450 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 47,754,450 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีๅ

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 0 บาท ดังนีๅ

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต้าบลมะขามเมืองใหม่
อ.มะขาม จ.จันทบุรี



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต้าบลมะขามเมืองใหมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปຓนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลต้าบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต้าบลมะขามเมืองใหมมีหน้าที่รักษาการให้เปຓนไปตามบัญญัตินีๅ

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายดิลก บัวเกิด)

ต้าแหนง นายกเทศมนตรีต้าบลมะขามเมืองใหม

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ต้าแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจ้าปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
ทศบาลต้าบลมะขามมืองใหม
อ้าภอ มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

     ภาษีโรงรือนและท่ีดิน 850,778.02 1,000,665.35 1,130,356.35 1,100,000.00 -63.64 % 400,000.00

     ภาษีบ้ารุงท้องท่ี 80,314.37 104,511.43 104,705.69 150,000.00 -66.67 % 50,000.00

     ภาษีป้าย 158,746.20 409,191.40 468,301.20 454,000.00 26.32 % 573,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,089,838.59 1,514,368.18 1,703,363.24 1,704,000.00 1,523,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมนียมกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 39,415.50 13,870.00 71,551.50 40,000.00 -50.00 % 20,000.00

     คาธรรมนียมก็บและขนมูลฝอย 705,560.00 661,000.00 889,480.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     คาธรรมนียมอื่น ๆ 10,580.00 8,440.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000.00

     คาปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 32,700.00 28,750.00 36,950.00 35,000.00 -71.43 % 10,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 9,786.00 12,980.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาปรับอื่น ๆ 14,142.61 12,790.50 9,651.52 8,000.00 87.50 % 15,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการท่ีปຓนอันตรายตอ
สุขภาพ

52,400.00 72,400.00 61,700.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตัๅงสถานท่ีจ้าหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพืๅนท่ีใด ซึ่งมีพืๅนท่ีกิน 200 ตารางมตร

2,400.00 4,100.00 2,500.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,480.00 1,260.00 1,120.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้คร่ืองขยายสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 275.00 850.00 10,350.00 1,000.00 800.00 % 9,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 868,739.11 816,440.50 1,083,303.02 760,000.00 721,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาชาหรือบริการสถานท่ี 1,191,350.00 1,435,580.00 1,345,550.00 1,210,000.00 7.44 % 1,300,000.00

     ดอกบีๅย 132,917.02 130,181.61 159,623.71 154,100.00 16.81 % 180,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 7,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,331,267.02 1,565,761.61 1,505,173.71 1,374,100.00 1,485,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 386,262.00 649,236.00 607,025.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 386,262.00 649,236.00 607,025.00 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 65,000.00 45,300.00 164,000.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     รายได้บ็ดตล็ดอื่นๆ 11,430.00 16,562.20 8,877.00 9,100.00 0.00 % 9,100.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,430.00 61,862.20 172,877.00 89,100.00 89,100.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมนียมรถยนต์ 352,553.68 585,035.13 696,044.41 550,000.00 18.18 % 650,000.00

     ภาษีมูลคาพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ 7,838,669.26 8,062,630.23 8,830,730.44 8,200,000.00 0.00 % 8,200,000.00

     ภาษีมูลคาพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,433,167.77 2,398,800.29 2,603,815.82 2,300,000.00 0.00 % 2,300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีธุรกิจฉพาะ 162,091.55 107,513.07 153,562.54 170,000.00 0.00 % 170,000.00

     ภาษีสุรา 1,195,403.65 1,211,026.38 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,571,323.12 2,918,431.07 4,776,416.21 4,800,000.00 0.00 % 4,800,000.00

     คาภาคหลวงแร 51,452.58 55,897.86 48,746.47 26,000.00 92.31 % 50,000.00

     คาภาคหลวงปิโตรลียม 40,756.29 37,764.29 37,082.14 28,000.00 60.71 % 45,000.00

     คาธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

2,423,000.00 4,676,563.00 3,487,643.00 2,500,000.00 20.00 % 3,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,260.80 1,552.00 2,240.70 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,069,678.70 20,055,213.32 20,636,281.73 19,577,000.00 19,218,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
     งินอุดหนุนท่ัวไป ส้าหรับด้านินการตามอ้านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถายโอนลือกท้า

9,194,678.00 19,315,195.00 18,902,753.00 23,400,250.00 3.49 % 24,217,850.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,194,678.00 19,315,195.00 18,902,753.00 23,400,250.00 24,217,850.00

รวมทุกหมวด 30,016,893.42 43,978,076.81 44,616,826.70 47,404,450.00 47,754,450.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทศบาลต้าบลมะขามมืองใหม

อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,754,450   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,523,500 บาท
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จ้านวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
น่ืองจากคาดวาจะสามารถจัดก็บได้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีโรงรือนและที่ดิน จ้านวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้ต้่ากวาปที่ผานมา
น่ืองจากคาดวาจะสามารถจัดก็บได้น้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีบ้ารุงท้องที่ จ้านวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต้่ากวาปที่ผานมา
น่ืองจากคาดวาจะสามารถจัดก็บได้น้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จ้านวน 573,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
น่ืองจากคาดวาจะสามารถจัดก็บได้มากกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 721,000 บาท
คาธรรมนียมกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ้านวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ต้่ากวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากคาธรรมนียมที่จะได้ระหวางป

คาธรรมนียมก็บและขนมูลฝอย จ้านวน 600,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยค้านวนจากคาธรรมนียมที่จะได้รับระหวางป

คาธรรมนียมอ่ืน ๆ จ้านวน 5,000 บาท

ประมาณการต้่ากวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากคาธรรมนียมที่จะได้รับระหวางป
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คาปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ้านวน 10,000 บาท

ประมาณการต้่ากวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับในปที่ผานมาแล้ว

คาปรับอ่ืน ๆ จ้านวน 15,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการที่ปຓนอันตรายตอ
สุขภาพ

จ้านวน 55,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับในปที่ผานมาแล้ว

คาใบอนุญาตจัดตัๅงสถานที่จ้าหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพืๅนที่ใด ซ่ึงมีพืๅนที่กิน 200 ตารางมตร

จ้านวน 5,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับในปที่ผานมาแล้ว

คาใบอนุญาตกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ้านวน 2,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับในปที่ผานมาแล้ว

คาใบอนุญาตอ่ืนๆ จ้านวน 9,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับในปที่ผานมาแล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,485,000 บาท
คาชาหรือบริการสถานที่ จ้านวน 1,300,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับจริงในปที่ผานมาแล้ว

ดอกบีๅย จ้านวน 180,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากประมาณการรายรับจากยอดงินฝาก

รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ้านวน 5,000 บาท

ประมาณการต้่ากวาปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับจริงในปที่ผานมาแล้ว
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ้านวน 500,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับจริงในปที่ผานมาแล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 89,100 บาท
คาขายแบบแปลน จ้านวน 80,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับจริงในปที่ผานมาแล้ว

รายได้บ็ดตล็ดอ่ืนๆ จ้านวน 9,100 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยค้านวนจากรายรับจริงในปที่ผานมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,218,000 บาท

ภาษีและคาธรรมนียมรถยนต์ จ้านวน 650,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับที่ได้รับจริงในปปัจจุบัน

ภาษีมูลคาพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ จ้านวน 8,200,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับรายรับในปที่ผานมาแล้ว

ภาษีมูลคาพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ้านวน 2,300,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับรายรับในปที่ผานมาแล้ว

ภาษีธุรกิจฉพาะ จ้านวน 170,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยประมาณใกล้คียงกับที่ได้รับจริงในปปัจจุบัน

ภาษีสรรพสามิต จ้านวน 4,800,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับที่ได้รับจริงในปปัจจุบัน

คาภาคหลวงแร จ้านวน 50,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับที่ได้รับจริงในปปัจจุบัน
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คาภาคหลวงปิโตรลียม จ้านวน 45,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับที่ได้รับจริงในปปัจจุบัน

คาธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จ้านวน 3,000,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับที่ได้รับจริงในปปัจจุบัน

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ จ้านวน 3,000 บาท

ประมาณการทากับปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้คียงกับรายรับในปที่ผานมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,217,850 บาท

งินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับด้านินการตามอ้านาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนลือกท้า

จ้านวน 24,217,850 บาท

1.งินอุดหนุนทั่วไปส้าหรับด้านินการตามอ้านาจหน้าที่
จ้านวน 10,450,000 บาท
2.งินบีๅยยังชีพผู้สูงอายุ จ้านวน 9,622,800 บาท
3.งินบีๅยยังชีพผู้พิการ จ้านวน 1,632,000 บาท
4.งินบีๅยยังชีพผู้ปຆวยอดส์ จ้านวน 150,000 บาท
5.งินอาหารสริม นม จ้านวน 450,000 บาท
6.งินอาหารกลางวัน จ้านวน 970,000 บาท
7.งินสนับสนุน ศพด.คาจัดการรียนการ
สอน จ้านวน 120,000 บาท
8.งินสนับสนุน ศพด.งินดือน คาตอบ
แทน จ้านวน 550,000 บาท
9.บริการสาธารณสุข
มูลฐาน จ้านวน 200,000 บาท
10.คาขับคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ จ้านวน 63,050

บาท
11.คาส้ารวจและขึๅนทะบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ

จ้านวน 10,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 2,293,250.00 1,924,900.00 2,143,949.00 2,393,545.00 58.83 % 3,801,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 54,000.00 54,000.00 54,000.00 61,100.00 66.94 % 102,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลมะขามเมืองใ ม
อาเภอมะขาม    จัง วัดจันทบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจาตาแ นง 63,999.00 48,000.00 48,000.00 164,000.00 6.1 % 174,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,712,535.00 2,675,163.00 2,795,159.00 2,964,960.00 -0.13 % 2,961,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 299,736.00 292,350.00 294,521.00 291,040.00 -5.77 % 274,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 5,423,520.00 4,994,413.00 5,335,629.00 5,874,645.00 7,312,980

รวมงบบุคลากร 8,048,160.00 7,619,053.00 7,960,269.00 8,499,285.00 9,937,620

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,320.00 22,680.00 11,760.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 81,500.00 108,000.00 120,000.00 135,000.00 -11.11 % 120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 33,880.00 19,747.00 21,000.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 134,700.00 150,427.00 152,760.00 190,000.00 165,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 499,558.62 523,778.00 445,259.25 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 460,000.00 64.57 % 757,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 67,850.00 44,200.00 122,580.00 144,000.00 -26.39 % 106,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 135,486.00 110,456.00 354,429.00 230,000.00 -43.48 % 130,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000

โครงการ อบรมวินัยพนักงานเทศบาล 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการการจัดทาแผน 23,025.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 ิง าม า
ราชินี และ 5 ธันวาม าราช 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนนาอยู มูบ้านนามอง 83,350.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเทศบาลตาบลมะขามเมืองใ ม
ปลอดทุจริตและประชาชนรู้
กฎ มาย         

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลตาบลมะขามเมืองใ ม
ปลอดทุจริตและประชาชนรู้กฎ มาย

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 40,000.00 30,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเทศบาลมะขามเมืองใ มปลอด
ทุจริตและประชาชนรู้กฏ มาย

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการน้อมถวายอาลัยและราลึกในพระ
ม ากรุณาธิคุณ แด องคพระบาท มเด็จพระ
เจ้าอยู ัว รัชกาลท่ี 9

0.00 66,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรม ัมมนาบุคลากร ผู้บริ าร 
พนักงานลูกจ้าง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรม ัมมนาบุคลากร ผู้บริ าร 
มาชิก พนักงานลูกจ้าง   

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระ
ราชปณิธานของพระบาท มเด็จพระปรมิ
นทรม าภูมิพลอดุลยเดชฯ

0.00 58,150.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ นับ นุนจัดทาแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจาป 2559

207,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล 0.00 9,750.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการอบรม ัมมนาศึกษาดูงาน 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรม ัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริ าร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และกลุมองคกร

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -35 % 130,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 83,333.00 412,134.00 117,090.00 377,802.00 -20.59 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 1,420,122.62 1,274,468.00 1,039,358.25 2,144,802.00 2,156,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 59,564.00 53,699.00 45,254.00 60,000.00 0 % 60,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 28,470.00 31,728.00 25,220.00 38,000.00 -21.05 % 30,000

วั ดุกอ ร้าง 0.00 5,423.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุยานพา นะและขน ง 103,830.00 68,000.00 77,900.00 50,000.00 -20 % 40,000

วั ดุเช้ือเพลิงและ ลอลื่น 453,849.00 514,987.00 597,209.00 700,000.00 0 % 700,000

วั ดุการเกษตร 53,118.00 25,976.00 15,320.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุคอมพิวเตอร 9,560.00 10,600.00 8,150.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 708,391.00 710,413.00 769,053.00 898,000.00 880,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 967,788.74 1,022,168.43 1,057,808.27 1,300,000.00 -35.54 % 838,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 54,510.61 35,044.75 53,202.00 56,000.00 -10.71 % 50,000

คาบริการโทรศัพท 27,936.69 24,405.19 30,685.53 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 38,520.00 34,668.00 30,816.00 31,000.00 0 % 31,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,088,756.04 1,116,286.37 1,172,511.80 1,417,000.00 949,000

รวมงบด้าเนินงาน 3,351,969.66 3,251,594.37 3,133,683.05 4,649,802.00 4,150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาครุภัณฑ านักงาน 6,500.00 64,750.00 0.00 0.00 100 % 10,900

ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อใช้จายเปนคาจัดซื้อเคร่ือง ูบน้าอัตโนมัติ 
จานวน 1 เคร่ือง ราคา 7,500 บาท

7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ 6,640.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 26,900.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาครุภัณฑงานบ้านงานครัว 0.00 11,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 7,900.00 0.00 40,400.00 19,500.00 -58.97 % 8,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 594,890.00 0.00 322,450.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 92,198.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 650,330.00 76,250.00 362,850.00 111,698.00 45,900

รวมงบลงทุน 650,330.00 76,250.00 362,850.00 111,698.00 45,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 146,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 146,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 146,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารท่ัวไป 12,196,459.66 11,066,897.37 11,456,802.05 13,260,785.00 14,133,520

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 1,186,894.00 1,161,120.00 1,326,990.00 1,914,320.00 4.41 % 1,998,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 218,900.00 223,620.00 234,780.00 248,220.00 4.86 % 260,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 402,320.00 448,120.00 548,269.00 578,760.00 -2.01 % 567,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 72,000.00 77,100.00 79,090.00 59,440.00 -11.68 % 52,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,922,114.00 1,951,960.00 2,231,129.00 2,842,740.00 2,968,560

รวมงบบุคลากร 1,922,114.00 1,951,960.00 2,231,129.00 2,842,740.00 2,968,560

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

10,500.00 5,250.00 0.00 102,500.00 -70.73 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 30,438.25 20,711.25 30,800.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 48,138.25 25,961.25 30,800.00 162,500.00 90,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 203,190.00 165,040.00 112,799.93 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0 % 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 35,023.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนและคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการ

0.00 116,841.00 71,527.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร(e-Laas)

10,620.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 5,400.00 800.00 18,100.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 254,233.00 282,681.00 202,426.93 175,000.00 175,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 45,932.00 39,595.00 35,368.00 40,000.00 0 % 40,000

วั ดุคอมพิวเตอร 9,300.00 3,450.00 15,300.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 55,232.00 43,045.00 50,668.00 70,000.00 70,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 25,040.00 15,433.00 19,929.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,040.00 15,433.00 19,929.00 30,000.00 30,000

รวมงบด้าเนินงาน 382,643.25 367,120.25 303,823.93 437,500.00 365,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาครุภัณฑ านักงาน 145,950.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 49,100.00 0.00 4,300.00 0.00 100 % 32,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 195,050.00 75,000.00 4,300.00 0.00 32,500

รวมงบลงทุน 195,050.00 75,000.00 4,300.00 0.00 32,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,499,807.25 2,394,080.25 2,539,252.93 3,280,240.00 3,366,060

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,696,266.91 13,460,977.62 13,996,054.98 16,541,025.00 17,499,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 21,200.00 19,620.00 5,920.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วันที่พิมพ : 21/9/2563  08:44 น้า : 9/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ี
ประ บเ ตุ าธารณภัย

27,210.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีประ บเ ตุ าธารณภัย

0.00 0.00 18,645.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีประ บเ ตุ าธารณภัย

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีประ บเ ตุ าธารณภัย 0.00 108,639.63 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบการแพทยฉุกเฉิน

0.00 0.00 19,750.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน า รับ บุคลากร
ใน านักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลมะขามเมืองใ ม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเฝ้าระวังชวยเ ลือผู้ท่ีเจ็บป่วยฉุก
เฉิน และประ บอุบัติเ ตุ

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการว่ิงมินิมาราธอนป้องกันแก้ไขปัญ า
ยาเ พติดเทิดพระเกียรติฯ

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการว่ิงมินิมาราธอนป้องกันและแก้ไข
ปัญ ายาเ พติดเทิดพระเกียรติฯ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการอบรมทบทวนอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 118,410.00 198,259.63 124,315.00 180,000.00 270,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 14,600.00 0.00 1,800.00 20,000.00 0 % 20,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วั ดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -2.5 % 39,000

วั ดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,600.00 0.00 1,800.00 65,000.00 104,000

รวมงบด้าเนินงาน 133,010.00 198,259.63 126,115.00 245,000.00 374,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาครุภัณฑ านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑการเกษตร

คาครุภัณฑการเกษตร 0.00 15,890.00 0.00 0.00 100 % 4,700

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 51,000.00 59,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาครุภัณฑโรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง

คาครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 0.00 0.00 173,000.00 0.00 100 % 452,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 66,890.00 232,000.00 0.00 479,700

รวมงบลงทุน 0.00 66,890.00 232,000.00 0.00 479,700

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 133,010.00 265,149.63 358,115.00 245,000.00 853,700

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 133,010.00 265,149.63 358,115.00 245,000.00 853,700

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 469,377.00 519,300.00 551,220.00 587,080.00 6.67 % 626,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 483,426.00 434,740.00 439,908.00 693,480.00 -5 % 658,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 93,933.00 81,580.00 70,182.00 86,340.00 -31.13 % 59,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,089,416.00 1,077,620.00 1,103,310.00 1,408,900.00 1,386,480

รวมงบบุคลากร 1,089,416.00 1,077,620.00 1,103,310.00 1,408,900.00 1,386,480

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 7,260.00 9,130.00 7,000.00 5,600.00 78.57 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 7,260.00 9,130.00 7,000.00 5,600.00 10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 22,280.00 20,000.00 19,300.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 104,900.00 -47.57 % 55,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,300.00 4,275.00 4,625.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 29,988.00 74,607.00 72,597.00 55,800.00 43.37 % 80,000

คาบารุงรักษา รือซอมแซมทรัพย ิน 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลูกวันแม เกี่ยววันพอ 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ ถาน
ศึกษา

4,500.00 1,500.00 8,200.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 11,100.00 4,500.00 6,000.00 -16.67 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 77,068.00 116,482.00 109,222.00 181,700.00 155,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 20,000.00 9,571.00 4,179.00 7,600.00 31.58 % 10,000

วั ดุกอ ร้าง 49,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุคอมพิวเตอร 10,000.00 4,050.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 79,600.00 13,621.00 9,179.00 12,600.00 15,000

รวมงบด้าเนินงาน 163,928.00 139,233.00 125,401.00 199,900.00 180,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาครุภัณฑ านักงาน 20,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการ นามเด็กเลน ร้างปัญญา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ ิ่งกอ ร้าง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0.00 18,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างร้ัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมะขามเมืองใ ม

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 68,600.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบลงทุน 20,000.00 80,600.00 0.00 0.00 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน

เงินอุด นุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุด นุนกิจการท่ีเปน าธารณประโยชน 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนกิจการท่ีเปน าธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,313,344.00 1,317,453.00 1,248,711.00 1,628,800.00 1,686,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 0.00 226,040.00 258,220.00 273,600.00 6.1 % 290,280

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 17,500.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 106,260.00 119,400.00 124,200.00 3 % 127,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 22,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0.00 354,300.00 419,120.00 463,800.00 484,200

รวมงบบุคลากร 0.00 354,300.00 419,120.00 463,800.00 484,200

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 4,800.00 2,700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,800.00 2,700.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา) 

คา นัง ือเรียน
0.00 0.00 0.00 13,000.00 -30.77 % 9,000

วันที่พิมพ : 21/9/2563  08:44 น้า : 16/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.00 0.00 0.00 27,950.00 -30.77 % 19,350

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา) คาจัดการเรียนการ อน (ราย
ัว)

0.00 0.00 0.00 119,000.00 0 % 119,000

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาเคร่ืองแบบนักเรียน
0.00 0.00 0.00 19,500.00 -30.77 % 13,500

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาจัดการเรียนการ อน (ราย ัว)
0.00 61,200.00 61,200.00 0.00 0 % 0

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาใช้จายโครงการนิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาใช้จายโครงการนิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาใช้จายโครงการนิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาใช้จายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ

5,000.00 5,000.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาใช้จายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาอา ารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

191,000.00 176,400.00 0.00 0.00 0 % 0

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาอา ารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

0.00 0.00 206,600.00 343,000.00 0 % 343,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

คาอุปกรณการเรียน
0.00 0.00 0.00 13,000.00 -30.77 % 9,000

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

โครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

0.00 0.00 5,000.00 8,000.00 0 % 8,000

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

โครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

โครงการเรียนรู้ ูโลกกว้างศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลมะขามเมืองใ ม

30,000.00 20,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

(โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา)

โครงการเรียนรู้ ูโลกกว้างศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลมะขามเมืองใ ม

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 261,000.00 287,600.00 317,800.00 606,450.00 583,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 0 % 15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

คาอา ารเ ริม (นม) 436,739.44 421,538.00 407,346.24 432,055.00 1.57 % 438,820

วั ดุคอมพิวเตอร 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 486,739.44 471,538.00 457,346.24 472,055.00 478,820

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 10,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000

รวมงบด้าเนินงาน 772,739.44 796,938.00 810,846.24 1,111,505.00 1,095,670

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 752,400.00 737,000.00 682,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 0.00 0.00 0.00 626,600.00 1.5 % 636,000

รวมเงินอุดหนุน 752,400.00 737,000.00 682,000.00 626,600.00 636,000

รวมงบเงินอุดหนุน 752,400.00 737,000.00 682,000.00 626,600.00 636,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,525,139.44 1,888,238.00 1,911,966.24 2,201,905.00 2,215,870

รวมแผนงานการศึกษา 2,838,483.44 3,205,691.00 3,160,677.24 3,830,705.00 3,902,350
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 6,204.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -69.2 % 8,007

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการชุมชนรักษ ิ่งแวดล้อม 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการทา มัน ุนัขและแมว 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคและควบคุมไข้เลือดออก 12,750.00 14,990.00 15,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการวัยใ  างไกลเอด 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการวัยใ  างไกลเอด 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 62,040.00 -100 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค
พิษ ุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,040

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้า

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อ ม. ตาบล
มะขาม

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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โครงการอา าร ะอาด ร ชาติอรอย 0.00 0.00 9,603.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 87,750.00 64,990.00 60,807.00 213,040.00 195,047

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 137,390.00 100,700.00 100,844.00 162,410.00 -6.16 % 152,410

รวมค่าวัสดุ 137,390.00 100,700.00 100,844.00 162,410.00 152,410

รวมงบด้าเนินงาน 225,140.00 165,690.00 161,651.00 375,450.00 347,457

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑการเกษตร 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 0.00 26,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 62,300.00 26,400.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 62,300.00 26,400.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน

เงินอุด นุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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เงินอุด นุนกิจการท่ีเปน าธารณประโยชน 105,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนกิจการท่ีเปน าธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 105,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 105,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 330,140.00 227,990.00 388,051.00 575,450.00 547,457

รวมแผนงานสาธารณสุข 330,140.00 227,990.00 388,051.00 575,450.00 547,457

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 834,169.00 929,520.00 990,000.00 1,059,060.00 5.56 % 1,117,920

เงินประจาตาแ นง 35,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 218,900.00 223,620.00 234,780.00 248,220.00 4.86 % 260,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,002,120.00 975,106.00 1,070,554.00 1,113,600.00 2.31 % 1,139,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 145,000.00 139,974.00 159,466.00 148,620.00 -11.55 % 131,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,235,189.00 2,310,220.00 2,496,800.00 2,611,500.00 2,690,940

รวมงบบุคลากร 2,235,189.00 2,310,220.00 2,496,800.00 2,611,500.00 2,690,940
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 79,200.00 94,600.00 96,000.00 102,000.00 11.76 % 114,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 12,500.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 91,700.00 94,600.00 96,000.00 132,000.00 144,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 439,870.00 734,889.00 878,068.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 1,506,840.00 -24.41 % 1,139,040

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,750.00 16,144.00 1,000.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 11,900.00 14,000.00 8,210.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 453,520.00 765,033.00 887,278.00 1,556,840.00 1,189,040

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 33,045.00 49,985.00 49,580.00 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 86,505.00 100,955.00 99,840.00 100,000.00 20 % 120,000

วั ดุกอ ร้าง 235,988.47 499,346.49 498,510.15 560,000.00 -10.71 % 500,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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วั ดุคอมพิวเตอร 29,250.00 39,950.00 15,200.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 384,788.47 720,136.49 663,130.15 750,000.00 710,000

รวมงบด้าเนินงาน 930,008.47 1,579,769.49 1,646,408.15 2,438,840.00 2,043,040

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,165,197.47 3,889,989.49 4,143,208.15 5,050,340.00 4,733,980

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

คาครุภัณฑ านักงาน 64,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

คาครุภัณฑยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 29,700.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ ารวจ

คาครุภัณฑ ารวจ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 58,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 17,435.87 141,079.37 48,276.26 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,035.87 141,079.37 83,976.26 150,000.00 150,000

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยเกาะตะบาก 1/1

มูท่ี 9 ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม จัง วัด
จันทบุรี

0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยเกาะ าน 1 (ซอย าม มู)
มูท่ี 6 ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  

จัง วัดจันทบุรี
0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยดีไวน (ถนนเช่ือมตาบล)
มูท่ี 8 ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  

จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 798,000.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยดีไวน มูท่ี 8 ตาบลมะขาม อาเภอ
มะขาม จัง วัดจันทบุรี

798,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยทาระม้าบน 4 

(ซอยทุงไอ้ไก) มูท่ี 10 ตาบลมะขาม  
อาเภอมะขาม  จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยรัฐเอื้อราษฎร
มูท่ี 8   ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  

จัง วัดจันทบุรี
0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยวังจะอ้าย 7 เช่ือม
ซอยวังจะอ้าย 4 มูท่ี 7 ตาบลมะขาม 
อาเภอมะขาม  จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยวังจะอ้าย 7 มูท่ี 7  ตาบลมะขาม  
อาเภอมะขาม  จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยศาลาเอนกประ งค
( ลังใ ม) มูท่ี 2 ตาบลมะขาม  อาเภอ
มะขาม  จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย ะพานตาเมือง - ดีไว มูท่ี 10 ตาบล
มะขาม อาเภอมะขาม จัง วัดจันทบุรี

0.00 798,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย นองขุม-เนินตะไทย มูท่ี 2 

ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  จัง วัด
จันทบุรี

0.00 649,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
พร้อมเ ริมดินยกระดับ (บริเวณทางเข้า-ออก 
เช่ือมถนน ายจันทบุรี- ระแก้ว (317)) าย
ุโขธารา 2 มูท่ี 3 ตาบลมะขาม อาเภอ

มะขาม จัง วัดจันทบุรี

342,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายทุงคานรูด
มูท่ี 5 ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  

จัง วัดจันทบุรี
0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
าย นองขุม – ยายซา
มูท่ี 2 ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม  จัง วัด

จันทบุรี
0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนยกระดับ ายประปา
ตลาดกลาง พร้อมวางทอระบายน้า มูท่ี 1 
ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  จัง วัด
จันทบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอ ร้างถนนเ ริมดิน  ายเกาะ
ยาวพัฒนา - บางจะอ้าย
(ยกระดับ)  มูท่ี 1   ตาบลมะขาม  อาเภอ
มะขาม  จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างทาเ าธงเ ล็ก พร้อมติดตั้ง 
(ใ ม) จานวน 1 จุด บริเวณ ลังคา ค ล
. านักงานเทศบาลตาบลมะขามเมืองใ ม 
พร้อมซอมแซมเ าธงเดิม จานวน 1 จุด

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างแทนน้าล้น ิน มุน บริเวณ
น้า านักงานเทศบาลตาบลมะขามเมือง

ใ ม ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จัง วัด
จันทบุรี

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างป้าย านักงานเทศบาล
ตาบลมะขามเมืองใ ม

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน มู
บ้าน โดยการขุดร้ือผิวจราจรเดิมท่ีชารุดเ ีย
ายและกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายทุงรวงทอง-บางจะอ้าย มูท่ี 5 และ าย

ซอยวังจะอ้าย 4 มูท่ี 7 ตาบลมะขาม 
อาเภอมะขาม จัง วัดจันทบุรี

0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทาง Asphaltic 

concrete  ายเกาะโมกข (ชวงปากทาง
เข้า) มูท่ี 4   ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม 
จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 469,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทาง Asphaltic 

concrete  ายซอย 9 ทาระม้า ามัคคี 
มูท่ี 10   ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  

จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 399,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทาง Asphaltic 

concrete  ายทุงคานรูด มูท่ี 5 

ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  จัง วัด
จันทบุรี

0.00 799,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวทาง Asphaltic 

concrete  าย ุโขธารา1-2

มูท่ี 3  ตาบลมะขาม  อาเภอมะขาม  
จัง วัดจันทบุรี

0.00 0.00 698,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทาง Asphaltic 

concrete โดยวิธี Overlay ายเกาะตะ
บาก-น้ารัก มูท่ี 6,9 ตาบลมะขาม อาเภอ
มะขาม จัง วัดจันทบุรี 

0.00 472,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ ิ่งกอ ร้าง

โครงการปรับปรุงผิวทางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement in place 

Recycling าย ุโขธารา 1 มูท่ี 3 ตาบล
มะขาม อาเภอมะขาม จัง วัดจันทบุรี

730,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement in place 

Recycling าย ุโขธารา 2 มูท่ี 3 ตาบล
มะขาม อาเภอมะขาม จัง วัดจันทบุรี

925,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement in place 

Recycling าย นองอ้อ-พญาลาง มูท่ี 7 
ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จัง วัดจันทบุรี

1,304,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,319,800.00 2,766,000.00 2,365,000.00 4,800,000.00 2,000,000
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รวมงบลงทุน 4,459,835.87 2,907,079.37 2,448,976.26 4,950,000.00 2,150,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 4,459,835.87 2,907,079.37 2,448,976.26 4,950,000.00 2,150,000

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 580,643.20 596,112.00 779,968.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 1,352,500.00 -49.72 % 680,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อถังขยะ 98,000.00 0.00 99,680.00 0.00 100 % 100,000

โครงการธนาคารขยะชุมชน 29,980.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 708,623.20 596,112.00 899,648.00 1,402,500.00 830,000

รวมงบด้าเนินงาน 708,623.20 596,112.00 899,648.00 1,402,500.00 830,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 708,623.20 596,112.00 899,648.00 1,402,500.00 830,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,333,656.54 7,393,180.86 7,491,832.41 11,402,840.00 7,713,980
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม งเ ริมกลุมอาชีพ 0.00 19,670.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการร้อยดวงใจ วงใยผู้ ูงอายุ 69,940.00 69,850.00 70,000.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการอบรม ัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 69,940.00 89,520.00 90,000.00 110,000.00 190,000

รวมงบด้าเนินงาน 69,940.00 89,520.00 90,000.00 110,000.00 190,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน 20,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0 % 110,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 50,000.00 110,000.00 110,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 50,000.00 110,000.00 110,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 89,940.00 89,520.00 140,000.00 220,000.00 300,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 89,940.00 89,520.00 140,000.00 220,000.00 300,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการ งตัวนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาตางๆ

0.00 0.00 46,800.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการ งนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาตางๆ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการ งนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาตางๆ

0.00 45,400.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการกีฬาต้านยาเ พติด 100,000.00 100,000.00 90,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 220,000.00 215,400.00 206,800.00 220,000.00 220,000

รวมงบด้าเนินงาน 220,000.00 215,400.00 206,800.00 220,000.00 220,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 220,000.00 215,400.00 206,800.00 220,000.00 220,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการบรรพชาอุป มบทพระภิกษุ และ
ามเณรภาคฤดูร้อน ประจาป 2559

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบรรพชาอุป มบทพระภิกษุ และ
ามเณรภาคฤดูร้อน ประจาป 2560 

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบรรพชาอุป มบทพระภิกษุ และ
ามเณรภาคฤดูร้อน ประจาป 2561 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบรรพชาอุป มบทพระภิกษุ และ
ามเณรภาคฤดูร้อน ประจาป 2562

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการบรรพชาอุป มบทพระภิกษุ และ
ามเณรภาคฤดูร้อน ประจาป 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการบวชชีพรา มณ ประจาป 2558 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบวชชีพรา มณ ประจาป 2559 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบวชชีพรา มณ ประจาป 2560 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบวชชีพรา มณ ประจาป 2561 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการบวชชีพรา มณ ประจาป 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการวันออกพรรษา ประจาป 2558 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันออกพรรษา ประจาป 2561 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0
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โครงการวันออกพรรษา ประจาป 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการ งเ ริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
ประดิษฐกระทงจากวั ดุธรรมชาติ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการ งเ ริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
ประดิษฐกระทงจากวั ดุธรรมชาติ) ประจาป 
2558

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
ประดิษฐกระทงจากวั ดุธรรมชาติ) ประจาป 
2559

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
ประดิษฐกระทงจากวั ดุธรรมชาติ)
ประจาป 2560

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
ประดิษฐกระทงจากวั ดุธรรมชาติ)
ประจาป 2561

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการ งเ ริมศิลปะการแ ดงพื้นบ้าน 
ประจาป 2558

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมศิลปะการแ ดงพื้นบ้าน 
ประจาป 2560

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 21/9/2563  08:44 น้า : 36/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการ งเ ริมศิลปะการแ ดงพื้นบ้าน 
ประจาป 2561

0.00 0.00 0.00 13,800.00 -100 % 0

โครงการ งเ ริมศิลปะการแ ดงพื้นบ้าน 
ประจาป 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการ ืบ านวัฒนธรรม ประเพณีลอย
กระทง ประจาป 2558

99,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรม ประเพณีลอย
กระทง ประจาป 2560

0.00 0.00 98,113.00 0.00 0 % 0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรม ประเพณีลอย
กระทง ประจาป 2561 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรม ประเพณีลอย
กระทง ประจาป 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมไทย จากใจพี่
อนน้อง ประจาป 2559

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมไทย จากใจพี่
อนน้อง ประจาป 2560

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมไทย จากใจพี่
อนน้อง ประจาป 2561

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมไทย จากใจพี่
อนน้อง ประจาป 2562

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมไทย จากใจพี่
อนน้อง ประจาป 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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โครงการแ เทียนเข้าพรรษา ประจาป 2559 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแ เทียนเข้าพรรษา ประจาป 2560 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแ เทียนเข้าพรรษา ประจาป 2561 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการแ เทียนเข้าพรรษา ประจาป 2562 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการแ เทียนเข้าพรรษา ประจาป 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 204,600.00 75,000.00 188,113.00 196,800.00 205,000

รวมงบด้าเนินงาน 204,600.00 75,000.00 188,113.00 196,800.00 205,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 204,600.00 75,000.00 188,113.00 196,800.00 205,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 424,600.00 290,400.00 394,913.00 416,800.00 425,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ เชิญ ชวน ชิม อิ่มผลไม้ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญ าผลผลิตตกต่า 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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โครงการปรับภูมิทัศนตลาดกลาง ทต.มะขาม
เมืองใ ม

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 120,000.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000

รวมงบด้าเนินงาน 120,000.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเคร่ือง ูบน้าแบบมอเตอรไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาครุภัณฑงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 8,000.00 0.00 100 % 240,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 8,000.00 16,000.00 240,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 8,000.00 16,000.00 240,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 120,000.00 0.00 8,000.00 86,000.00 310,000
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งานอนุรักษ์แหล่งนๅ้าและป่าไม้
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ รักน้า รักป่า รักษาแผนดิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนๅ้าและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 120,000.00 0.00 8,000.00 106,000.00 330,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 117,000.00 99,000.00 107,250.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 117,000.00 99,000.00 107,250.00 120,000.00 120,000

รวมงบด้าเนินงาน 117,000.00 99,000.00 107,250.00 120,000.00 120,000

รวมงานตลาดสด 117,000.00 99,000.00 107,250.00 120,000.00 120,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 117,000.00 99,000.00 107,250.00 120,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ น้ีเงินต้น 1,273,000.00 1,363,000.00 1,263,000.00 1,263,000.00 125.22 % 2,844,557

คาชาระดอกเบี้ย 352,394.29 313,989.58 273,362.08 463,390.00 41.1 % 653,852

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 257,353.00 259,525.00 276,545.00 300,456.00 -2.75 % 292,200

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17.65 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 0.00 7,668,500.00 7,823,800.00 9,112,800.00 5.6 % 9,622,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,460,000.00 1,473,600.00 1,728,000.00 -5.56 % 1,632,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด 126,000.00 128,500.00 137,000.00 180,000.00 0 % 180,000

ารองจาย 93,780.00 120,600.00 171,730.00 150,000.00 7.49 % 161,242

รายจายตามข้อผูกพัน 159,820.00 167,037.00 184,732.00 0.00 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0 % 185,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 66,900.00 -100 % 0

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

386,654.00 391,654.00 430,458.00 480,084.00 -1.95 % 470,732

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 0.00 0.00 247,010.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 2,649,001.29 11,872,805.58 12,281,237.08 13,946,630.00 16,062,383
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบกลาง 2,649,001.29 11,872,805.58 12,281,237.08 13,946,630.00 16,062,383

รวมงบกลาง 2,649,001.29 11,872,805.58 12,281,237.08 13,946,630.00 16,062,383

รวมแผนงานงบกลาง 2,649,001.29 11,872,805.58 12,281,237.08 13,946,630.00 16,062,383

รวมทุกแผนงาน 29,732,098.18 36,904,714.69 38,326,130.71 47,404,450.00 47,754,450
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม

อา ภอ มะขาม   จัง วัดจันทบรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,754,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,133,520 บาท

งบบุคลากร รวม 9,937,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดอนนายก/รองนายก จานวน 695,520 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอน ใ ้แก นายก ทศมนตรี    ป็น งิน  331,200

  บาท
และ งิน ดอนรองนายก ทศมนตรี          ป็น งิน   364,320

  บาท  
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นง ใ ้แก 
นายก ทศมนตรี                     ป็น งิน  48,000  บาท 
และรองนายก ทศมนตรี          ป็น งิน  72,000  บาท

งินคาตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษ ใ ้แก
นายก ทศมนตรี               ป็น งิน  48,000  บาท
และรองนายก ทศมนตรี    ป็น งิน  72,000  บาท 

งินคาตอบแทน ลขานการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร วนตาบล

จานวน 198,720 บาท

พ่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดอน ลขานการฯ  ป็น งิน 115,920

 บาท
และคาตอบแทนราย ดอนที่ปรึกษานายกฯ    ป็น งิน   82,800

 บาท
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งินคาตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน จานวน 1,490,400 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา ทศบาล        ป็น งิน   182,160

    บาท
คาตอบแทนรองประธาน ภา ทศบาล   ป็น งิน   149,040

    บาท
คาตอบแทน มาชิก ภา ทศบาล          ป็น งิน  1,159,200

  บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 7,312,980 บาท
งิน ดอนพนักงาน จานวน 3,801,600 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนักงาน ทศบาล  จานวน  11  อัตรา  
ป็น งิน 3,801,600 บาท พร้อม งินปรับปรง งิน ดอน

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จานวน 102,000 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน พิ่ม พ.ต.ก.ตาแ นง นิติกร  ป็น งิน 54,000

 บาท 
- พ่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวข้าราชการ/พนักงาน วนท้อง
ถ่ิน
จานวน 2 อัตรา  ป็น งิน 48,000 บาท

งินประจาตาแ นง จานวน 174,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง ของ ปลัด ทศบาล
และ ัว น้า านักปลัด ทศบาล  ป็น งิน 174,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 2,961,120 บาท

พ่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แกพนักงานจ้างทั่วไป  จานวน  11  อัตรา  
ป็น งิน  1,188,000  บาท  และคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จานวน  11  อัตรา ป็น งิน  1,773,120 บาท 
และ งินปรับปรงคาจ้างประจาปี

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 274,260 บาท

พ่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 11

 อัตรา 
ป็น งิน 132,000  บาท และ งิน พิ่มคาครองชีพพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
จานวน 8 อัตรา  ป็น งิน 142,260 บาท
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งบด้าเนินงาน รวม 4,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แกพนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง 
ที่มาปฏิบัติงานนอก วลาราชการ 

คา ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แกพนักงานซ่ึงมี ิทธิ บิกได้ตาม
ระ บียบฯ 

งินชวย ลอการศึกษาบตร จานวน 35,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอการศึกษาบตรใ ้แกพนักงาน 
ซ่ึงมี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 2,156,000 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 757,000 บาท

คาโฆษณาและ ผยแพร             จานวน    120,000    บาท
    พ่อจาย ป็นคาใช้จาย กี่ยวกับการจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร
ขาว
   ทางวิทยกระจาย ียง โทรทัศน์ รอ ิ่งพิมพ์ตางๆ  ชน รายงาน
ผล
   การปฏิบัติงานประจาปีของ ทศบาล และวาร าร ทศบาล ฯลฯ 
คาธรรม นียมตางๆ                   จานวน    10,000    บาท
    พ่อจาย ป็นคาธรรม นียมศาล คาธรรม นียมที่ดิน 
   และคาธรรม นียมอ่นใดที่ ามารถ บิกจายได้ในประ ภทราย
จายน้ี     
คาจ้าง มาบริการ                    จานวน    250,000  บาท
    พ่อจาย ป็นคาจ้าง มาใ ้ผ้รับจ้างทาการอยางใดอยาง
น่ึง  ชน 

   คาจ้าง มาตัด ญ้า กาจัด ญ้า คาบริการกาจัดปลวกติด
ต้ัง  ดิน ายไฟ
   ซอมลาโพง ้องประชม คา ข้ารป ลม และ า นา อก ารตางๆ 
   คาจัดทาและบริการดแล ว็บไชต์ คาปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉก ฉินฯลฯ
คาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์        จานวน    50,000    บาท
    พ่อจาย ป็นคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ทศบาลฯ การทอง
ที่ยว
   ร้านค้า/ผลิตภัณฑ์ตาบล  ป็นต้น 
คา ชา คร่องถาย อก าร            จานวน    30,000    บาท
    พ่อจาย ป็นคา ชา คร่องถาย อก าร จานวน 1  คร่อง ระยะ
วลา
   12  ดอนๆ ละ 2,400 บาท พร้อมจานวนที่ถาย อก าร กิน
คา ชารถ                                จานวน    297,000     บาท
   พ่อจาย ป็นคา ชารถยนต์ (ดี ซล) ประ ภทโดย าร 12 ที่น่ัง
  (ขนาดปริมาตรกระบอก บไมต่ากวา 2,400 ซีซี) จานวน 1 คัน
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รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 106,000 บาท

คา ล้ียงรับรองในการต้อนรับบคคล รอคณะ
บคคล จานวน 66,000 บาท
    พ่อจาย ป็นคา ล้ียงรับรองในการต้อนรับบคคล รอคณะบคคล
    ชน จาย ป็นคาอา าร คา คร่องด่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
อก าร
   คาใช้จายที่ กี่ยว น่องในการ ล้ียงรับรองทั้งคาบริการและคาใช้
จายอ่น
   ซ่ึงจา ป็นต้องจายที่ กี่ยวกับการรับรอง
คา ล้ียงรับรองในการประชม ภา ทศบาล   จานวน  30,000

  บาท
    พ่อจาย ป็นคา ล้ียงรับรองในการประชม ภา ทศบาลฯ  ชน
   คาอา าร คา คร่องด่ม และคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง    
คาพานพม พวงมาลัย ชอดอกไม้  รอพวงมาลา  จานวน 10,000

  บาท
    พ่อจาย ป็นคาพานพมดอกไม้ พานพม งิน พมทอง กรวย
ดอกไม้ 
   พวงมาลัยชอดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้  รอพวงมาลา ป็นต้น

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 130,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร
ชน คา บี้ย ล้ียง คายานพา นะ คา ชาที่พัก คาใช้จายอ่นๆที่ กี่ยว
ข้อง

คาใช้จายในการ ลอกต้ังท้องถ่ิน จานวน 500,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดการ ลอกต้ังนายก ทศมนตรี และ มาชิก ภา
ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม  ชน คาตอบแทน คาวั ด 
อปกรณ์ คาป้าย และคาใช้จายอ่นๆที่ กี่ยวข้อง
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โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ิน จานวน 3,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 92 )
ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561

โครงการชมชนนาอย มบ้านนามอง จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการชมชนนาอย มบ้านนามอง 
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จาย กี่ยวกับประกวด รอแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  72 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงการ ทศบาลตาบลมะขาม มองใ มปลอดทจริตและประชาชนร้
กฎ มาย

จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการ ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม
ปลอดทจริตและประชาชนร้กฎ มาย  ชน คารับรอง คาใช้จาย
กี่ยวกับ
ถานที่ คาใช้จาย กี่ยวกับประกวด รอแขงขัน คาจ้าง มาจัด

นิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  92 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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โครงการ ทศบาลพบประชาชน จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการ ทศบาลพบประชาชน
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่  คาจ้าง มาจัด
นิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  92 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงการฝึกอบรม ัมมนาบคลากร ผ้บริ าร พนักงานลกจ้าง และผ้ที่
กี่ยวข้อง

จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม ัมมนาบคลากร ผ้
บริ าร 
พนักงานลกจ้าง และผ้ที่ กี่ยวข้อง  ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ
ถานที่ฝึกอบรม คาวั ดอปกรณ์ คาถาย อก าร คากระ ป๋า 

คาของ มนาคณในการดงานคา มนาคณวิทยากร คาอา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่พัก คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  93 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงการอบรมวินัยพนักงาน ทศบาล จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการอบรมวินัยพนักงาน ทศบาล 
ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึกอบรม คาวั ดอปกรณ์ คาถาย
อก าร 
คากระ ป๋า คาของ มนาคณในการดงาน คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่พัก คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 93 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557
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โครงการอบรม ัมมนาศึกษาดงาน พ่อพัฒนาศักยภาพบคลากรฝ่าย
บริ าร ฝ่ายนิติบัญญัติ และกลมองค์กร

จานวน 130,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการอบรม ัมมนาศึกษาดงาน พ่อ
พัฒนา
ศักยภาพบคลากรฝ่ายบริ าร ฝ่ายนิติบัญญัติ ผ้นาชมชน ผ้นาท้อง
ถ่ิน
ผ้นาท้องที่ และกลมองค์กรตางๆในตาบลตลอดจนพนักงาน
ทศบาล
ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึกอบรม คาวั ดอปกรณ์ คาถาย
อก าร 
คากระ ป๋า คาของ มนาคณในการดงาน คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่พัก คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 94 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

คาบารงรักษาและซอมแซม จานวน 300,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรักษา รอซอมแซมทรัพย์ ิน และคาซอมแซม
ครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่งกอ ร้างชารด ีย าย  ชน  คร่อง
พิมพ์ดีด  คร่อง
คอมพิว ตอร์  คร่องปรับอากาศ โปร จค ตอร์ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 880,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ป็นคากระดาษ  แบบพิมพ์   มึก ปากกา  ดิน อ
ตรายาง ซองจด มาย ฯลฯ 

วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาไม้กวาด ผงซักฟอก ถังน้า แก้วน้า น้ายาทาความ
ะอาด กระดาษชาระ ถงขยะ ฯลฯ

วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะ  ชน แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ 
แผนรองพ้นฯลฯ
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วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จานวน 700,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาน้ามัน ช้อ พลิง คาน้ามัน คร่อง น้ามัน บรก
น้ามัน ลอล่น น้ามันจารบี ฯลฯ

วั ดการ กษตร จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดการ กษตร  ชน ใบมีดตัด ญ้า กรรไกรตัดแตง
ต้นไม้ ใบ ล่อยตัด ล็ก ฯลฯ 

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน  มึกพิมพ์ อปกรณ์บันทึก
ข้อมล 
แผนดิ ก์ ตลับ มึก แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 949,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 838,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับ ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม
และ ถานที่ที่อยในความดแลของ ทศบาลฯ

คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาน้าประปาของ ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม 
คาบริการโทรศัพท์ จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาโทรศัพท์ของ ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม ดังน้ี
คาโทรศัพท์ านักงาน และโทรศัพท์ คล่อนที่  ป็นต้น

คาบริการ ่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 31,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จาย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต
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งบลงทุน รวม 45,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,900 บาท
ครภัณฑ์ านักงาน

คาครภัณฑ์ านักงาน จานวน 10,900 บาท

ต้ ล็กแบบ 4 ล้ินชัก        จานวน  7,900 บาท
   พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อต้ ล็กแบบ 4 ล้ินชัก จานวน 1 ต้
  -มี ล้ินชัก
  -คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตคณ มบัติ
  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต า กรรม(มอก.)

ก้าอ้ี านักงาน     จานวน       3,000       บาท
   พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ ก้าอ้ี านักงาน จานวน 1 ตัว
  (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  95 )
   ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

  ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

คาครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร จานวน 27,000 บาท

กล้องถายภาพ     จานวน    27,000       บาท
   พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อกล้องถายภาพ จานวน 1 กล้องๆละ
    27,000  บาท
  - ซ็น ซอร์ APS-C ความละ อียดไมน้อยกวา 24 ล้านพิก ซล
  -ราคาที่กา นด ป็นราคาที่รวม ลน ์คิท 18-55 mm
  - น้าจอแบบพับได้ขนาดไมน้อยกวา 3 น้ิว ระบบ ัมผั
  - ามารถถายวีดีโอแบบ FULL HD
  -รับรองการ ช่อมตอผาน NFC และ Wi - Fi 
  (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  95 )
   ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

  ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
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คาครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ จานวน 8,000 บาท
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คร่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึก
พิมพ์ 
(Ink Tank Printer)          จานวน   8,000   บาท
  - พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่องพิมพ์ จานวน 1  คร่องๆละ 8,000

 บาท
  -  ป็นอปกรณ์ที่ความ ามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner 
  และ Fax ภายใน คร่อง ดียวกัน
  -  ป็น คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึกพิมพ์ 
    (Ink Tank Printer)จากโรงงานผ้ผลิต
  - มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
  - มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 
     น้าตอนาที (ppm)  รอ 8 ภาพตอนาที (ipm)

  - มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15

  น้า
    ตอนาที (ppm)   รอ 5 ภาพตอนาที (ipm)

  -  ามารถ แกน อก าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
  - มีความละ อียดในการ แกน ง ดไมน้อย
กวา 1200 x 600 dpi
  - มีถาดป้อน อก ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  -  ามารถถาย า นา อก ารได้ทั้ง ีและขาวดา
  -  ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อยกวา 99  า นา
  -  ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร์ ซ็นต์
  - มีชอง ช่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รอดีกวา 
    ไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 
    Base-T  รอดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  รอ 
     ามารถใช้งานผาน ครอขายไร้ าย Wi-Fi 
    (IEEE 802.11b, g, n) ได้
  - มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
  -  ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

  (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  95 )
   ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

  ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,366,060 บาท
งบบุคลากร รวม 2,968,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,968,560 บาท
งิน ดอนพนักงาน จานวน 1,998,660 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนักงาน จานวน 6 อัตรา  ป็น งิน
1,998,660.- บาท และพร้อมปรับปรง งิน ดอน

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จานวน 48,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวข้าราชการ/พนักงาน วนท้อง
ถ่ิน
จานวน 2 อัตรา  ป็น งิน 48,000.-บาท

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

- พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผ้อานวยการกองคลัง
ป็น งิน 42,000.- บาท

คาจ้างลกจ้างประจา จานวน 260,280 บาท

พ่อจาย ป็นคาจ้างประจาใ ้แกลกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ป็น งิน 260,280.- บาท และพร้อมปรับปรง งิน ดอน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 567,120 บาท

พ่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จานวน 4 อัตรา  ป็น งิน 567,120.- บาท 
และพร้อมปรับปรง งิน ดอน

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 52,500 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาครองชีพใ ้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จานวน 4 อัตรา ป็น งิน 52,500.- บาท 
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งบด้าเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ท้องถ่ิน

จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้อ
จัดจ้างตามอัตราที่กา นด ไม กินร้อยละ 1 ของ
งบประมาณ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

ใ ้แกพนักงาน ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคา ั่ง
ใ ้มาปฏิบัติงานนอก วลาราชการและในวัน ยดราชการ 

งินชวย ลอการศึกษาบตร จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอการศึกษาบตร
ใ ้แกพนักงาน ทศบาลและลกจ้างประจา ซ่ึงมี ิทธิ
บิกได้ตามระ บียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 75,000 บาท

คาโฆษณาและ ผยแพร    จานวน       35,000     บาท
     พ่อจาย ป็นคาใช้จาย กี่ยวกับการจ้าง มา
    โฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยกระจาย ียง
    โทรทัศน์ รอ ิ่งพิมพ์ตาง ๆ
คาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์   จานวน       30,000      บาท
     พ่อจาย ป็นคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์การจัด ก็บภาษี
    ข้อมลด้านการคลัง  ป็นต้น
คาจ้าง มาบริการ    จานวน     10,000       บาท
     พ่อจาย ป็นคาถาย อก ารและคาจ้าง มาบริการอ่น ๆ
    ของงานด้านกองคลัง ทศบาล
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รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนและคาใช้จายในการ ดินทางไป
ราชการ

จานวน 80,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาธรรม นียมและลงทะ บียนในการอบรม
ัมมนาและคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรของพนักงาน ทศบาล ได้แก 
คาลงทะ บียน  บี้ย ล้ียงคาพา นะ คาใช้จายอ่น ๆ

คาบารงรักษาและซอมแซม จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน
รอครภัณฑ์  พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ  ชน 

คร่องคอมพิว ตอร์, คร่องพิมพ์ดีด, คร่องถาย อก าร,
ที่ชารด  ีย าย

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาซ้อแบบพิมพ์ตาง ๆ กระดาษ,ปากกา
ดิน อ,ยางลบ,ผง มึก,น้าด่ม ฯลฯ 

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อกระดาษตอ น่อง,ผ้า มึกพิมพ์
แผนดิ ก์, ัวพิมพ์ รอแบบพิมพ์,ตลับ มึก
แผนกรองแ ง,  มา ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาไปรษณีย์ ธนาณัติ 
ดวงตราไปรษณียากรตาง ๆ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

คาครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ จานวน 32,500 บาท

คร่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 
    (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 น้ิว) จานวน 1  คร่อง ๆ 
    ละ 22,000 บาท
    - มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
ลัก (4 core) 

    โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz 
รอ

    ดีกวา และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความ
     ามารถในการประมวลผล ง จานวน 1  นวย
     - นวยประมวลผลกลาง(CPU) มี นวยความจาแบบ Cache 
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    Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกันขนาดไมน้อย
กวา 8 MB
     -มี นวยประมวลผล พ่อแ ดงภาพ โดยมีคณลักษณะ
    อยางใดอยาง น่ึง รอดีกวา ดังน้ี
    1) ป็นแผงวงจร พ่อแ ดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี นวย
ความ
    จาขนาดไมน้อยกวา 2 GB  รอ
   2) มี นวยประมวลผล พ่อแ ดงภาพติดต้ังอยภายใน นวย
ประมวลผล
    กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่ ามารถใช้ นวย
ความ    
    จา ลักในการแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB  รอ
    3) มี นวยประมวลผล พ่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการ
ใช้
     นวยความจา ลักในการแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
    - มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4  รอดีกวา มีขนาด
    ไมน้อยกวา 4 GB 
   - มี นวยจัด ก็บข้อมล (Hard Drive) ชนิด SATA  รอดี
กวา ขนาด
    ความจไมน้อยกวา1 TB  รอ ชนิดSolid State Drive 
    ขนาดความจไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1  นวย
    - มีDVD-RW  รอดีกวา จานวน 1  นวย
    - มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface) แบบ
    10/100/1000 Base-T รอดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชอง ช่อมตอ(Interface)แบบUSB2.0 รอดีกวาไมน้อย
กวา3ชอง
    - มีแป้นพิมพ์และ มา ์
    - มีจอภาพแบบ LED  รอดีกวา มีContrast Ratio ไม น้อย
กวา 
    600:1 และมีขนาดไม น้อยกวา19 น้ิว จานวน 1  นวย

คร่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึก
พิมพ์ 
    (Ink Tank Printer)  จานวน    8,000    บาท
    - พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่องพิมพ์ จานวน 1
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  คร่องๆ ละ 8,000 บาท
    - ป็นอปกรณ์ที่มีความ ามารถ ป็น 
    Printer,Copier,Scanner Fax ภายใน คร่อง ดียวกัน
    -  ป็น คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึกพิมพ์ 
    (Ink Tank Printer)จากโรงงานผ้ผลิต
    - มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 
     น้าตอนาที (ppm)   รอ 8 ภาพตอนาที (ipm)

    - มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4ไมน้อยกวา 15

  น้าตอ
    นาที (ppm)   รอ 5 ภาพตอนาที (ipm)

    - ามารถ แกน อก าร ขนาด A4(ขาวดา- ี)ได้
    -มีความละ อียดในการ แกน ง ดไมน้อย
กวา 1,200x600 dpi
    -มีถาดป้อน อก ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
    - ามารถถาย อก าร า นา อก ารได้ทั้ง ีและขาวดา
    - ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อยกวา 99  า นา นวย
    -  ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร์ ซ็นต์
    - มีชอง ช่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รอดีกวา 
    ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface) แบบ 
    10/100 Base-T รอดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  รอ 
     ามารถใช้งานผาน ครอขายไร้ าย Wi-Fi 
    (IEEE 802.11b, g, n) ได้
     - มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
    -  ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

คร่อง ารองไฟ  ขนาด 800VA  จานวน     2,500    บาท
    - พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่อง ารองไฟ   จานวน 1  คร่องๆ 
    ละ 2,500  บาท
    -มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA(480Watts)

    - ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
    (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 96 )
     ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

    ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 853,700 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 20,000 บาท

คาโฆษณาและ ผยแพร        จานวน      20,000   บาท
    พ่อจาย ป็นคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์  า รับประชา ัมพันธ์
    มาย ลขโทรศัพท์ในการรับแจ้ง ต กรณีมีผ้ จ็บป่วยฉก ฉิน
   ประ บอบัติ ต  รอมี ต าธารณภัยในพ้นที่ 

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

โครงการป้องกันและบรร ทาความ ดอดร้อนของประชาชนที่ประ บ
ต าธารณภัย

จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการป้องกันและบรร ทาความ ดอดร้อน
ของประชาชนที่ กิดจาก าธารณภัยตางๆ ชน อทกภัย วาตภัย
ภัยแล้ง ภัย นาว อัคคีภัย  ป็นต้น 
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  68 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการฝึกอบรม พิ่มพนความร้ผ้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉก
ฉิน

จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม พิ่มพนความร้ผ้ปฏิบัติงาน
ในระบบการแพทย์ฉก ฉิน  ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึก
อบรม 
คาวั ดอปกรณ์ คาถาย อก าร คากระ ป๋า คาของ มนาคณใน
การดงาน
คา มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่
พัก
คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  68 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557
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โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ด้านความปลอดภัยในการทางาน า รับ 
บคลากร
ใน านักงานและศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม

จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ด้านความ
ปลอดภัย
ในการทางาน า รับ บคลากรใน านักงานและศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก
ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม  ชน คาวั ดอปกรณ์ คา มนาคณ
วิทยากร
คาป้าย คาอา าร คาอา ารวาง คร่องด่ม คาใช้จายอ่นๆที่ กี่ยว
ข้อง ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  69 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงการ ฝ้าระวังชวย ลอผ้ที่ จ็บป่วยฉก ฉิน และประ บอบัติ ต จานวน 70,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการปฏิบัติงานของผ้ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉก ฉิน(EMS) มาชิก อปพร. ที่ ฝ้าระวัง ข้าชวย ลอ
ผ้ จ็บป่วยฉก ฉินประ บอบัติ ต  ต าธารณภัยและออกตรวจ
พ้นที่ใน ขต ทศบาลโดยจาย ป็น คา บี้ย ล้ียง คาจ้าง มา คา
พา นะ 
คาอา าร คาวั ดอปกรณ์คาใช้จายอ่นที่จา ป็น  ป็นต้น
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  68 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการวิ่งมินิมาราธอนป้องกันและแก้ไขปัญ ายา พติด ทิดพระ
กียรติฯ

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการวิ่งมินิมาราธอนป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายา พติด ทิดพระ กียรติฯ โดยจาย ป็น 
คาวั ดอปกรณ์คาป้าย คาของขวัญ ของที่ระลึก คาพา นะ
คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาจ้าง มาบริการตางๆ
และคาใช้จายอ่นๆ ที่จา ป็น
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 70) 
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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โครงการอบรมทบทวนอา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รอน(อปพร.) จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการอบรมทบทวนอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล รอน(อปพร.)  ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึก
อบรม 
คาวั ดอปกรณ์ คาถาย อก าร  คา มนาคณวิทยากร คาอา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คาป้าย คาใช้จายอ่นๆที่ กี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  69 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 104,000 บาท
วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้ออปกรณ์ไฟฟ้าตางๆ  ชน  ลอดไฟฟ้า โคมไฟ
ปล๊ักไฟฟ้า  ฯลฯ

วั ดยานพา นะและขน ง จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะและขน ง  ชน กรวยจราจร 
ัญญาณไฟกระพริบ  บาะรถยนต์ แบต ตอรี่ ฟิล์มกรองแ ง ฯลฯ

วั ด คร่องแตงกาย จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด คร่องแตงกาย  ชน  ้อ กาง กง  มวก ฯลฯ
วั ด คร่องดับ พลิง จานวน 39,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด คร่องดับ พลิง  ชน ถังดับ พลิง  ายยางดับ
พลิง
ัวฉีดน้าดับ พลิง ขวานดับ พลิง  ข็มขัดดับ พลิง ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:44:43 น้า : 21/52



งบลงทุน รวม 479,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 479,700 บาท
ครภัณฑ์ านักงาน

คาครภัณฑ์ านักงาน จานวน 5,500 บาท

ต้ ล็ก                               จานวน      5,500      บาท
  พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อต้ ล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ต้ๆละ 5,500

 บาท
    -แบบ 2 บาน
    -มีมอจับชนิดบิด
    -มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    -คณ มบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อต า กรรม (มอก.)
    (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  98 )
     ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

    ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561

ครภัณฑ์การ กษตร

คาครภัณฑ์การ กษตร จานวน 4,700 บาท

ปั้มพนยา                จานวน    4,700 บาท            
  พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อปั้มพนยา จานวน 1  คร่องๆละ 4,700 บาท
    -ขนาดทอ 3/4 น้ิว , 6  น
    -อัตราการพน 9.5 – 19 ลิตร/นาที
    -ความ ร็ว 500 – 1,000 รอบ/นาที
    -ใช้กับมอ ตอร์ขนาด 1 – 2 แรงม้า
    -ใช้กับ คร่องยนต์ 3.5 แรงม้า
    -ม ลย์ขนาด 7.5 น้ิว , รอง A , จานวน 2 รอง
    (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  99 )
     ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

    ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561
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ครภัณฑ์โรงงาน

คาครภัณฑ์โรงงาน จานวน 7,000 บาท

คร่อง ล่อยยนต์                       จานวน    7,000    บาท
     พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่อง ล่อยยนต์ จานวน 1  คร่อง
    -ขนาดบาร์โซ 12 น้ิว
    -กาลัง คร่อง 0.8 Hp 
    -ชนิด คร่อง 2 จัง วะ
    -ถังน้ามัน บนซิน 0.25 ลิตร
    -ถังน้ามัน ล้ียงโซ 0.15 ลิตร
    อปกรณ์มาตรฐานพร้อมชด คร่องมอ
    (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  99 )
      ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว
 3028

    ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561
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ครภัณฑ์ คร่องดับ พลิง

คาครภัณฑ์ คร่องดับ พลิง จานวน 452,000 บาท

คร่อง บน้าดับ พลิงชนิดทนลอยน้า  จานวน   400,000    บาท 
      พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่อง บน้าดับ พลิงชนิดทนลอยน้า
    จานวน 1  คร่องๆละ 400,000 บาท
    -ชนิด คร่องยนต์ บนซิน 4 จัง วะ 15 แรงม้า 
    -ระบายความร้อนด้วยอากาศ
    -ระบบ ตาร์ทด้วยรีโมท
    -ปั๊มแบบ Single Stage
    -ทางออก 2.5 น้ิว
    -อัตราการฉีด  870 ลิตร ตอนาที 
    ที่ แรงดัน 0.4  มกะปา คาล ( Mpa)

    -อปกรณ์ประกอบของ คร่อง บน้าดับ พลิงต้องมีครบชด 
     พร้อมที่จะใช้งานได้
ัวฉีดด้ามปน                           จานวน    52,000   บาท

     พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ ัวฉีดด้ามปน 2  ัวๆละ 26,000 บาท
    - ามารถปรับปริมาณน้าได้ไมน้อยกวา 4 ระดับ
    - ามารถปรับรปแบบน้าได้ไมน้อยกวา 3 รปแบบ 
    -ฉีดน้าได้ระยะทาง ง ดไมน้อยกวา 49  มตร
    -ตัว ัวฉีดทาจากอลมิ นียมอัลลอย
    (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  97 )
     ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

    ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561
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ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

คาครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ จานวน 10,500 บาท

คร่อง ารองไฟฟ้า          จานวน    2,500    บาท 
     พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่อง ารองไฟฟ้า จานวน 1  คร่องๆละ
    2,500  บาท
    - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
    -  ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
คร่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึก
พิมพ์ 
(Ink Tank Printer)                          จานวน     8,000

    บาท
     พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่องพิมพ์ จานวน 1  คร่องๆละ 8,000

 บาท
    -  ป็นอปกรณ์ที่ความ ามารถ
ป็น Printer, Copier, Scanner 
       และ Fax ภายใน คร่อง ดียวกัน
    -  ป็น คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank     
    Printer) จากโรงงานผ้ผลิต
    - มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
    - มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 
     น้าตอนาที (ppm)  รอ 8 ภาพตอนาที (ipm)

    - มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15

  น้าตอ
    นาที (ppm)   รอ 5 ภาพตอนาที (ipm)

    -  ามารถ แกน อก าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
    - มีความละ อียดในการ แกน ง ดไมน้อย
กวา 1200 x 600 dpi
    - มีถาดป้อน อก ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    -  ามารถถาย า นา อก ารได้ทั้ง ีและขาวดา 
    -  ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อยกวา 99  า นา -  ามารถ
ยอและ
    ขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร์ ซ็นต์
    - มีชอง ช่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รอดีกวา 
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    ไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100 Base-T  รอดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
      รอ  ามารถใช้งาน ผาน ครอขายไร้ าย Wi-Fi 
    (IEEE 802.11b, g, n) ได้
    - มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
    -  ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

    (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  98 )
     ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3028

    ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,686,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,386,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,386,480 บาท
งิน ดอนพนักงาน จานวน 626,220 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนักงาน ทศบาล จานวน  2  อัตรา 
งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของผ้บริ าร จานวน 1 อัตรา 
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 658,800 บาท

พ่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน  3
  อัตรา  
พ่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แกพนักงานจ้างทั่วไป จานวน  3  อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 59,460 บาท

พ่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จานวน 3 อัตรา
พ่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างทั่วไป         จานวน 3 อัตรา
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งบด้าเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งินชวย ลอการศึกษาบตร จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอการศึกษาบตรใ ้แกพนักงาน
ซ่ึงมี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 55,000 บาท

คาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์         จานวน   5,000   บาท
 - พ่อจาย ป็นคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ 
  ของกองการศึกษา ฯลฯ
คาจ้าง มาบริการ                     จานวน   50,000 บาท  
 - พ่อจาย ป็นคาจ้าง มาใ ้ผ้รับจ้างทาการอยางใดอยาง น่ึง 
   ชน คาจ้าง มาตัด ญ้า  ดิน ายไฟฟ้า ซอมลาโพงคา ข้ารป
ลม
  และ า นา อก ารตางๆ  ป็นต้น

รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 5,000 บาท

คา ล้ียงรับรองในการประชม           จานวน   5,000    บาท
     พ่อจาย ป็นคา ล้ียงรับรองและต้อนรับผ้ ข้าประชม
    และคณะกรรมการตาง ๆ  ชน คาอา าร  คร่องด่ม 
    คาของขวัญคาพิมพ์ อก าร คาใช้จายที่ กี่ยว น่อง
    ในการ ล้ียงรับรองทั้งคาบริการและคาใช้จายอ่น 
    ที่จา ป็นต้องจายที่ กี่ยวกับ การรับรอง

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 80,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรใ ้แกพนักงานคร ทศบาล
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา  
ชนคาใช้จายในการอบรม ัมมนา ในการพัฒนา
บคลากรทางการศึกษาคา บี้ย ล้ียง ดินทาง คา ชาที่พัก
คาพา นะ ดินทางคาธรรม นียม การใช้ นามบิน
คาลงทะ บียนตางๆ 
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โครงการศึกษาดงานคณะกรรมการ ถานศึกษา จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการศึกษาดงานคณะกรรมการ ถาน
ศึกษา
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทต.มะขาม มองใ มและคาใช้จายอ่นๆที่จา
ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  84 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

คาบารงรักษาและซอมแซม จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารงรักษา รอซอมแซมทรัพย์ ิน
คาซอมแซมครภัณฑ์ชารด ีย าย  ชน  คร่องพิมพ์ดีด 
คร่องคอมพิว ตอร์ คร่องปรับอากาศ โปร จค ตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา คร่อง ขียน  แบบพิมพ์ตาง ๆ  กระดาษ
มึก ปากกา ดิน อ ตรายาง  ธง แผนภาพประกอบ  ป็นต้น

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์  ชน  มึกพิมพ์ 
แฟลชไดรฟ์ แผน รอจานบันทึกข้อมล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการ นาม ด็ก ลน ร้างปัญญา จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคากอ ร้าง นาม ด็ก ลน ร้างปัญญา
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอด นน อกชน

งินอด นน อกชน จานวน 20,000 บาท

งินอด นนศนย์ ยาวชนตาบลมะขาม      จานวน  20,000  บาท
     พ่อจาย ป็นอด นนศนย์ ยาวชนตาบลมะขาม
    ใช้ในการดา นินกิจกรรมตางๆ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,215,870 บาท
งบบุคลากร รวม 484,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 484,200 บาท
งิน ดอนพนักงาน จานวน 290,280 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนพนักงาน ทศบาล จานวน  1  อัตรา 
งินวิทยฐานะ จานวน 42,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินวิทยฐานะชานาญการ พนักงาน
ทศบาล จานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 127,920 บาท

พ่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน  1  อัตรา  

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จานวน 1 อัตรา
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งบด้าเนินงาน รวม 1,095,670 บาท
ค่าใช้สอย รวม 583,850 บาท
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา) 
คา นัง อ รียน

จานวน 9,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา นัง อ รียน  ด็กนัก รียน (อาย 3-5 ปี) 
จานวน 45 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
(ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนที่ ด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)

(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา) คากิจกรรม
พัฒนาผ้ รียน

จานวน 19,350 บาท

พ่อจาย ป็นคากิจกรรมพัฒนาผ้ รียน  ด็กนัก รียน (อาย 3-5 ปี) 
จานวน 45 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
(ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนที่ ด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)

(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา) คาจัดการ
รียนการ อน (ราย ัว)

จานวน 119,000 บาท

พ่อ ป็นคาจัดการ รียนการ อน (ราย ัว) คนละ 1,700 บาท 
ด็กนัก รียนจานวน 70 คน (ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)

(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
คา คร่องแบบนัก รียน

จานวน 13,500 บาท

พ่อจาย ป็นคา คร่องแบบนัก รียน  ด็กนัก รียน (อาย 3-5 ปี) 
จานวน 45 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
(ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนที่ ด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)
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(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
คาใช้จายโครงการนิทรรศการผลงานนัก รียนศนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ

จานวน 25,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการผลงานนัก รียน
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก  ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม
และคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  85 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
คาใช้จายโครงการปฐมนิ ทศนัก รียนศนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ

จานวน 8,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในการจัดงานปฐมนิ ทศนัก รียน
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก  ทศบาลตาบลมะขาม มองใ มกอน ปิดภาค
รียน
และคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  85 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
คาอา ารกลางวันนัก รียนศนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ

จานวน 343,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาอา ารกลางวันของนัก รียนศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทต.มะขาม มองใ ม จานวน 70 คน อัตราคนละ 20 บาท
จานวน 245 วัน (ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้อง
ถ่ิน ดวนที่ ด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)

(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 85 )
(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
คาอปกรณ์การ รียน

จานวน 9,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาอปกรณ์การ รียน  ด็กนัก รียน (อาย 3-5 ปี) 
จานวน 45 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
(ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนที่ ด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)
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(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
โครงการ ย่ียมบ้าน ด็กนัก รียนศนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ

จานวน 8,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการ ย่ียมบ้าน ด็กนัก รียนของ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทต.มะขาม มองใ มและคาใช้จายอ่นๆ
ที่จา ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  86 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
โครงการ รียนร้ โลกกว้างศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลมะขาม
มองใ ม

จานวน 30,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในโครงการ รียนร้  โลกกว้างของนัก รียน
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก  ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม 
และคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  85 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 478,820 บาท
วั ด านักงาน จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด านักงานศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก 
ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม
(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)

วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายา ขภัณฑ์  
แก้วน้า กระดาษชาระ จานรองแก้ว ฯลฯของศนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ
(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
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คาอา าร ริม (นม) จานวน 438,820 บาท

-  พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อคาอา าร ริม (นม) ใ ้กับนัก รียน
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทต.มะขาม มองใ ม จานวน 70 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตาม นัง อกรม ง ริม
การปกครองท้องถ่ิน ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)   จานวน 134,140 บาท
- พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อคาอา าร ริม (นม) ใ ้กับนัก รียน ด็ก ล็ก
ถึงชั้น ป.4  โรง รียนวัดวังจะอ้าย ังกัด านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้นฐานจานวน 119 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260

 วัน 
(ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนที่ ด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)  จานวน 228,030

 บาท
- พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อคาอา าร ริม (นม)ใ ้กับนัก รียนชั้น
ประถม
ศึกษาปีที่ 5-6 โรง รียนวัดวังจะอ้าย ังกัด านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้นฐานจานวน 40 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  260

 วัน  
(ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนที่ ด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)   จานวน 76,650

 บาท
วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์  ชน  มึกพิมพ์ แฟลช
ไดรฟ์
แผน รอจานบันทึกข้อมล ฯลฯของศนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ
(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 18,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาไฟฟ้าศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลมะขาม
มองใ ม
(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาน้าประปาศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลมะขาม
มองใ ม
(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)

คาบริการ ่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบริการโทรคมนาคมศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม
(โครงการ นับ นนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 636,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 636,000 บาท
งินอด นน วนราชการ

งินอด นน วนราชการ จานวน 636,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นนโครงการอา ารกลางวัน 
โรง รียนวัดวังจะอ้าย จานวน 159 คน อัตราคนละ 20 บาท
200 วัน (ตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน 
ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 547,457 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 347,457 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,047 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 8,007 บาท

คาจ้าง มาบริการ       จานวน  8,007 บาท
    พ่อจาย ป็นคา ารวจข้อมล นัข/แมว 
   ทั้งที่มี จ้าของและไมมี จ้าของ
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รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

โครงการชมชนรักษ์ ิ่งแวดล้อม จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการชมชนรักษ์ ิ่งแวดล้อม
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จาย กี่ยวกับประกวด รอแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 81  )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงการรณรงค์และควบคมไข้ ลอดออก จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการรณรงค์และควบคมไข้ ลอด
ออก   
ในการดา นินกิจกรรมตางๆของโครงการ และคาใช้จายอ่นที่ กี่ยว
ข้อง
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จาย กี่ยวกับประกวด รอแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  82 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการวัยใ  างไกล อด ์ จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการวัยใ   างไกล อด ์
ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึกอบรม คาวั ดอปกรณ์ คาถาย
อก าร 
คากระ ป๋า คาของ มนาคณในการดงาน คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่พัก คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  83  )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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โครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ นัขบ้า จานวน 62,040 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ นัขบ้า 
ในการดา นินกิจกรรมตางๆของโครงการ  และคาใช้จายอ่นที่จา
ป็น
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  82 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อ ม. ตาบลมะขาม จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อ ม. 
ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึกอบรม คาวั ดอปกรณ์ คาถาย
อก าร 
คากระ ป๋า คาของ มนาคณในการดงาน คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่พัก คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  82 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงการอา าร ะอาด ร ชาติอรอย จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการอา าร ะอาด ร ชาติอรอย
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จาย กี่ยวกับประกวด รอแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  82 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 152,410 บาท
วั ดวิทยาศา ตร์ รอการแพทย์ จานวน 152,410 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดวิทยาศา ตร์และการแพทย์
ชน น้ายา คมี  วชภัณฑ์ ทรายกาจัดลกน้ายงลาย วัคซีน  ข็มฉีด
ยา ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
งินอด นน อกชน

งินอด นน อกชน จานวน 200,000 บาท

อด นน อ ม. ตาบลมะขาม      จานวน    200,000   บาท
    พ่อจาย ป็น งินอด นน อ ม. ตาบลมะขาม
   ในการดา นินกิจกรรมตางๆ ของ อ ม.

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,733,980 บาท

งบบุคลากร รวม 2,690,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,690,940 บาท
งิน ดอนพนักงาน จานวน 1,117,920 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนใ ้แกพนักงาน ทศบาล  
พร้อม งินปรับปรง งิน ดอนประจาปี จานวน 4 อัตรา

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของผ้บริ าร 1 อัตรา 
(ผ้อานวยการกอง1 อัตรา ) 

คาจ้างลกจ้างประจา จานวน 260,280 บาท

พ่อจาย ป็นคาจ้างประจาใ ้แกลกจ้างประจา  
พร้อม งินปรับปรงคาจ้างประจา จานวน 1 อัตรา 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1,139,280 บาท

- พ่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างใ ้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ    
 จานวน  5 อัตรา ป็น งิน 707,280 บาท
- พ่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างใ ้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
 จานวน 4 อัตรา ป็น งิน 432,000 บาท

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 131,460 บาท

- พ่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
 จานวน 5 อัตรา    ป็น งิน  83,460 บาท
- พ่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แกพนักงานจ้างทั่วไป
 จานวน 4 อัตรา  ป็น งิน  48,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 2,043,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คา ชาบ้าน จานวน 114,000 บาท

พ่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แกพนักงาน ทศบาล 
ซ่ึงมี ิทธิได้รับตามระ บียบฯ

งินชวย ลอการศึกษาบตร จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินชวย ลอการศึกษาบตรใ ้แกพนักงาน ทศบาล 
ซ่ึงมี ิทธิได้รับตามระ บียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,189,040 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 1,139,040 บาท

คาจ้าง มาบริการ   จานวน  603,000   บาท
-  พ่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริการ โดยการจ้าง มาแรงงานตางๆ   

  จากบคคลภายนอกมาปฏิบัติงานใ ้ ทศบาลฯตามความจา ป็น   

  กรณีที่ ทศบาลไม ามารถดา นินการได้ อง  ชน คาจ้าง มาวาง
ทอ 
  ฝังทอระบายน้า , คาจ้าง มาถาย อก าร  ฯลฯ 
   

คา ชาทรัพย์ ิน     จานวน    536,040 บาท
 -คา ชารถยนต์บรรทก   จานวน    236,040   บาท    
   พ่อจาย ป็นคา ชารถยนต์บรรทก (ดี ซล)ขนาด 1 ตัน   
  ขนาดปริมาตรกระบอก บไมน้อยกวา 2,400 ซีซี 
  ขับ คล่อน 4 ล้อ ยก งแบบดับ บิ้ลแคป จานวน 1 คัน       
 -คา ชา คร่องจักรกล    จานวน    300,000   บาท   
   พ่อจาย ป็นคา ชา คร่องจักรกลในการดา นินงาน
  ตามอานาจ น้าที่ด้านโครง ร้างพ้นฐานของ ทศบาล ฯลฯ 

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
ในอาณาจักรใ ้กับพนักงานลกจ้าง  ชน คา บี้ย ล้ียง 
คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิ ศษคาธรรม นียมการใช้ นามบิน 
คาลงทะ บียนตางๆ คาใช้จายอ่นๆ ฯลฯ
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คาบารงรักษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายบารงรักษาและซอมแซมทรัพย์ ิน 
พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้   ชน ต้ โต๊ะ  ก้าอ้ี  คร่องตบดิน
และคาซอมแซม ิ่งกอ ร้างและทรัพย์ ินอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ด านักงาน  ชน  คร่อง ขียน กระดาษ   
ปากกา แฟ้ม ดิน อ ยางลบ ผง มึก แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ

วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาจัดซ้ออปกรณ์ไฟฟ้าตางๆ  ชน  ลอดไฟฟ้า 
โคมไฟ  ปล๊ักไฟฟ้า  ฯลฯ

วั ดกอ ร้าง จานวน 500,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดกอ ร้าง  ชน  ิน ดิน ทราย 
ไม้กวาด มีดขอ ไม้ ตะป จอบ  ล่อย ลกรัง  ินคลก  
ินกอ ร้าง ผ้ายาง ยางมะตอย น้ายาง แอ ฟัลท์ติก 

และวั ดอ่นที่ กี่ยวข้องกับงานกอ ร้าง ฯลฯ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาผ้า พกัน  ี ป้าย ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:44:44 น้า : 40/52



วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน  มึกพิมพ์ 
โปรแกรมคอมพิว ตอร์ ฮาร์ดไดรฟ์ แฟลชไดรฟ์ 
แผนกรองแ ง แป้นพิมพ์  มา ์  มนบอร์ด  มมโมรี่ชิป 
การ์ดรีด ดอร์และวั ดอ่นๆที่ กี่ยวข้อง

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,150,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์

คาบารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์ จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาบารง รอปรับปรงครภัณฑ์
ของกองชาง ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอยดีไวน์ (ถนน ช่อม
ตาบล)
มที่ 8 ตาบลมะขาม  อา ภอมะขาม  จัง วัดจันทบรี

จานวน 500,000 บาท

-กอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก กว้าง 5  มตร ยาว 150  มตร
นา 0.15  มตร ( รอพ้นที่กอ ร้างไมน้อยกวา 750 ตาราง มตร)

(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  42 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอยวังจะอ้าย 7 ช่อม
ซอยวังจะอ้าย 4 มที่ 7 ตาบลมะขาม อา ภอมะขาม  จัง วัด
จันทบรี

จานวน 500,000 บาท

-กอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก กว้าง 5  มตร ยาว 150  มตร
นา 0.15  มตร( รอพ้นที่กอ ร้างไมน้อยกวา 750 ตาราง มตร)

(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  42 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ซอยวังจะอ้าย 7 มที่ 7  
ตาบลมะขาม  อา ภอมะขาม  จัง วัดจันทบรี

จานวน 500,000 บาท

กอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก กว้าง 5  มตร ยาว 150  มตร    
นา 0.15  มตร  ( รอพ้นที่กอ ร้าง ไมน้อยกวา 750  ตาราง

มตร) 
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  40 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการกอ ร้างถนนยกระดับ ายประปาตลาดกลาง พร้อมวางทอ
ระบายน้า มที่ 1 ตาบลมะขาม  อา ภอมะขาม  จัง วัดจันทบรี

จานวน 500,000 บาท

กอ ร้างถนนดินถม กว้าง 5  มตร ยาว 1,000  มตร    
นา ฉล่ีย 0.30  มตร( รอปริมาณดินถมไมน้อยกวา

1,500 ลกบาศก์ มตร) 
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  25 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 830,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 830,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 680,000 บาท

คากาจัดขยะ                 จานวน    680,000   บาท
    พ่อจาย ป็นคากาจัดขยะใ ้กับ ทศบาล มองจันทบรี 
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รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

โครงการจัดซ้อถังขยะ จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการจัดซ้อถังขยะ
และคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  72 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการธนาคารขยะชมชน จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการธนาคารขยะชมชน
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จาย กี่ยวกับประกวด รอแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ 
คาใช้จาย กี่ยวกับการรับซ้อขยะ ของ กา ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  72 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

โครงการฝึกอบรม ง ริมกลมอาชีพ จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม ง ริมกลมอาชีพ 
ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึกอบรม คาวั ดอปกรณ์ คาถาย
อก าร 
คากระ ป๋า คาของ มนาคณในการดงาน คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่พัก คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  65 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
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โครงการร้อยดวงใจ วงใยผ้ งอาย จานวน 70,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในโครงการร้อยดวงใจ  วงใยผ้ งอาย 
ชน คารับรอง คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ คาตอบแทน
คาใช้จาย กี่ยวกับประกวด รอแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศการ 
คาม ร พ คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า   70 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงการอบรม ัมมนา พิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมชน จานวน 100,000 บาท

พ่อใช้จายในโครงการอบรม ัมมนา พิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
ชมชน
ชน คาใช้จาย กี่ยวกับ ถานที่ฝึกอบรม คาวั ดอปกรณ์ คาถาย
อก าร 
คากระ ป๋า คาของ มนาคณในการดงาน คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร 
คาอา ารวาง คร่องด่ม คา ชาที่พัก คายานพา นะ คาป้าย ฯลฯ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  70)

ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
งินอด นน อกชน

งินอด นน อกชน จานวน 110,000 บาท

อด นนกลม ตรีอา าพัฒนา ทต.มะขาม มอง
ใ ม จานวน 50,000 บาท
    พ่อจาย ป็น งินอด นนกลม ตรีอา าพัฒนา 
   ทต.มะขาม มองใ ม ในการดา นินกิจกรรมตางๆ 
อด นนชมรมผ้ งอาย                จานวน  50,000  บาท
    พ่อจาย ป็น งินอด นนชมรมผ้ งอาย 
   ในการดา นินกิจกรรมตางๆ 
อด นนชมรมผ้พิการ                       จานวน  10,000  บาท
    พ่อจาย ป็น งินอด นนชมรมผ้พิการ 
   ในการดา นินกิจกรรมตางๆ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

คาใช้จายในการ งนักกีฬา ข้ารวมแขงขันกีฬาตางๆ จานวน 50,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในการ งนักกีฬา ข้ารวมแขงขันกีฬาตางๆ 
และคาใช้จายอ่นๆ ที่จา ป็น
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  88 )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงการกีฬาต้านยา พติด จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายโครงการกีฬาต้านยา พติด
ในการดา นินกิจกรรมตางๆ ในโครงการ  ชน
จัดการแขงขันกีฬาภายใน จัดซ้ออปกรณ์กีฬา
ชดกีฬาแขงขัน คาคณะกรรมการตัด ิน  ป็นต้น    
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 88  )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงการวัน ด็กแ งชาติ จานวน 70,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในโครงการวัน ด็กแ งชาติ 
และคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า 89  )
ป็นไปตามระ บียบมท.วาด้วยการใช้จายในการจัดงาน
การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 205,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

โครงการบรรพชาอป มบทพระภิกษ และ าม ณรภาคฤดร้อน 
ประจาปี 2563

จานวน 15,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในการจัดทาโครงการบรรพชาอป มบทพระ
ภิกษ 
และ าม ณรภาคฤดร้อน
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  87 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการบวชชีพรา มณ์ ประจาปี 2562 จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในการจัดทา โครงการบวชชีพรา มณ์
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  87)

ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
โครงการวันออกพรรษา ประจาปี 2562 จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายการจัดทาโครงการวันออกพรรษา
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  88  )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการ ง ริมภมิปัญญาท้องถ่ิน (การประดิษฐ์กระทงจากวั ด
ธรรมชาติ)

จานวน 15,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในการจัดทาโครงการ ง ริมภมิปัญญาท้อง
ถ่ิน   
(การประดิษฐ์กระทงจากวั ดธรรมชาติ)
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า   87 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการ ง ริมศิลปะการแ ดงพ้นบ้าน ประจาปี 2562 จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายการจัดทาโครงการ ง ริมศิลปะการแ ดง
พ้นบ้านในงานลอยกระทงวัดทา ลวงลาง 
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  88 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
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โครงการ บ านวัฒนธรรม ประ พณีลอยกระทง ประจาปี 2562 จานวน 100,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายจัดงานวันลอยกระทง ชน คาจัดทากระทง
ง ข้าประกวด ขบวนแ  คาตกแตง วที ถานที่คา คร่อง ียง 

และคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า   87 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการ บ านวัฒนธรรมไทย จากใจพี่ อนน้อง ประจาปี 2563 จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายการจัดทาโครงการ บ านวัฒนธรรมไทย 
จากใจพี่ อนน้อง 
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  88 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

โครงการแ ทียน ข้าพรรษา ประจาปี 2563 จานวน 15,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในการจัดทา โครงการแ ทียน ข้าพรรษา
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า   88 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 310,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

โครงการแก้ไขปัญ าผลผลิตตกต่า จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในโครงการแก้ไขปัญ าผลผลิตตกต่า
ของ กษตรกรที่ได้รับความ ดอดร้อนด้วยการแทรกแซง
ราคาผลผลิตใ ้มีราคาที่ มาะ มและคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็น
ในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  66  )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
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โครงการปรับภมิทัศน์ตลาดกลาง ทต.มะขาม มองใ ม จานวน 50,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในโครงการปรับภมิทัศน์ตลาดกลาง
ทต.มะขาม มองใ ม  ชน จัดทา วน ยอม  ตกแตงไม้ดอก
ไม้ประดับ  ปลกต้นไม้ และคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็นในโครงการ
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า   66 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 240,000 บาท
ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาครภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 240,000 บาท

คร่องตัด ญ้าแบบน่ังขับ    จานวน   240,000   บาท
     พ่อจาย ป็นคาจัดซ้อ คร่องตัด ญ้าแบบน่ังขับ จานวน 1 คัน
     คร่องยนต์ บนซิน 4 จัง วะ รอบ 2  บ ขนาดไมน้อยกวา 26

 แรงม้า
    -ระบบระบายความร้อน ระบายด้วยอากาศ
    -ขนาดความจถังน้ามัน ช้อ พลิง ไมน้อยกวา 10 ลิตร
    -ชด คร่องตัด ญ้า  ป็น คร่องตัด ญ้าแบบ 3 ใบมีด ตัด ญ้าได้
กว้าง
    ไมน้อยกวา 54 น้ิว
    -มีกลอง รอถง ก็บ ญ้า
    -มีกันชน ติดต้ังด้าน น้ารถ
    -มี คร่องมอซอมบารง บ้องต้น พร้อมกลอง ก็บ
     (อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565

  น้า  80 )
      ป็นไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว
 3028

     ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561
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งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ

โครงการ รักน้า รักป่า รักษาแผนดิน จานวน 20,000 บาท

พ่อ ป็นคาใช้จายในโครงการรักน้า รักป่า รักษาแผนดิน
ตามแนวพระราชดาริฯและคาใช้จายอ่นๆที่จา ป็นในโครงการ 
(อยในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  น้า  80 )
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 120,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 120,000 บาท

คาจ้าง มาตลาดกลาง ินค้า พ่อการ กษตร จานวน     120,000

     บาท
     พ่อจาย ป็นคาจ้าง มาตลาดกลาง ินค้า พ่อการ กษตร
    ทต.มะขาม มองใ ม  ชน คาจ้างทาความ ะอาด ถานที่
    คา จ้า น้าที่รักษาความ งบ รียบร้อย
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,062,383 บาท

งบกลาง รวม 16,062,383 บาท
งบกลาง รวม 16,062,383 บาท
คาชาระ น้ี งินต้น จานวน 2,844,557 บาท

- พ่อจาย ป็นคาชาระ น้ี งินก้ใ ้กับธนาคารกรงไทย จากัด  าขา
จันทบรี
ตามโครงการกอ ร้างอาคาร านักงาน ทศบาลตาบลมะขาม มอง
ใ ม 
พร้อมงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานระบบ คร่องทา
ความ ย็น
งบประมาณ 12,622,000 บาท ระยะ วลา 10 ปี ชาระ งินต้น งวด
ที่ 6
จานวน 1,263,000 บาท 
- พ่อจาย ป็นคาชาระ น้ี งินก้กองทน ง ริมกิจการ ทศบาล 
งบประมาณ 16,202,000 บาท ระยะ วลา 10 ปี ชาระ งินต้น 
งวดที่ 1 จานวน 1,446,517 บาท
- พ่อจาย ป็นคาชาระ น้ี งินก้ตามโครงการชวย ลอ กษตรกร
ในภาวะ ศรษฐกิจตกต่า ป2ี540  ป็น งิน 135,040 บาท

คาชาระดอก บี้ย จานวน 653,852 บาท

- พ่อจาย ป็นคาดอก บี้ย งินก้ธนาคารกรงไทย  ป็น งิน 241,900

 บาท
- พ่อจาย ป็นคาดอก บี้ย งินก้กองทน ง ริมกิจการ ทศบาล 
  ป็น งิน 405,200 บาท
- พ่อจาย ป็นคาดอก บี้ย งินก้ตามโครงการชวย ลอ กษตรกร
 ในภาวะ ศรษฐกิจตกต่า ป2ี540  ป็น งิน 6,752 บาท

งิน มทบกองทนประกัน ังคม จานวน 292,200 บาท

พ่อจาย มทบกองทนประกัน ังคม  ตาม นัง อ านักงาน
ประกัน ังคม  จัง วัดจันทบรี  ที่ รง 0604/ว 962 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2552 และจากขาวที่ 11/2555 ประจา ดอน
กรกฎาคม 2555 ใ ้ ทศบาลคานวณ งิน มทบในอัตราร้อยละ 5  
ของคาจ้าง 5,844,000 บาท 
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งิน มทบกองทน งินทดแทน จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน มทบกองทน งินทดแทน ตาม นัง อศาลกลาง
จัง วัดจันทบรี ดวนที่ ด ที่ จบ 0023.4/ว57 ลงวันที่ 7
 มกราคม 2562 
ร่องการต้ังงบประมาณ งิน มทบกองทน งินทดแทน

บี้ยยังชีพผ้ งอาย จานวน 9,622,800 บาท

พ่อจาย ป็น งิน บี้ยผ้ งอายใน ขต ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม
ตามประกาศ ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม  ร่อง บัญชีรายช่อ
ผ้มี ิทธิรับ บี้ยผ้ งอาย ประจาปีงบประมาณ 2563)

บี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 1,632,000 บาท

พ่อจาย ป็น บี้ยผ้พิการใน ขต ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม
(ตามประกาศ ทศบาลตาบลมะขาม มองใ ม  ร่อง บัญชีรายช่อ
ผ้มี ิทธิรับ บี้ยผ้พิการ ประจาปีงบประมาณ 2563)

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์ จานวน 180,000 บาท

พ่อจาย ป็น งิน นับ นน บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์ใน ขต ทศบาล
มะขาม มองใ ม  จานวน  30  คน โดยจาย ป็นราย ดอนๆ ละ 
500 บาท/คน/ ดอน  ป็น งิน 180,000 บาท

ารองจาย จานวน 161,242 บาท

พ่อจาย ป็นคาใช้จายในกรณีที่จา ป็น รอ รงดวนตามความ
มาะ ม
รอในกิจการของ ทศบาลที่ไมได้ต้ังงบประมาณไว้
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รายจายตามข้อผกพัน

รายจายตามข้อผกพัน จานวน 185,000 บาท

คาบารง มาคม ันนิบาตแ งประ ทศไทย       จานวน  35,000

 บาท
    พ่อจาย ป็นคาบารง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
   ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยรายจายของ
   องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน กี่ยวกับคาบารง มาคม พ.ศ. 2555

   และ นัง อ มาคม ันนิบาตแ งประ ทศไทย ที่  .ท.ท. 
   591/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
งิน มทบกองทน ลักประกัน ขภาพ ทต.มะขาม มองใ ม 
จานวน 150,000 บาท
    พ่อจาย มทบ ข้า ลักประกัน ขภาพฯ ตาม นัง อกระทรวง
   ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ ว 1110  ลงวันที่ 3  มษายน  2550

งิน มทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้องถ่ิน (กบท.) จานวน 470,732 บาท

พ่อจาย ป็น งิน มทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถ่ิน ( ทศบาล) ตาม นัง อ ที่ มท 0808.5/ว29 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2560  โดยคานวณจายในอัตราร้อยละ 2 ของราย
ได้
ประจาปีตามงบประมาณทั่วไป ไมรวมรายได้จากพันธบัตร  งินก้  
งินที่มีผ้อทิศใ ้และ งินอด นนจากรัฐบาล  
ม่อคานวณต้ังจายตาม ลัก กณฑ์ ดังน้ี
รายได้จากงบประมาณทั่วไป 47,754,450 บาท
รายได้จาก งินอด นน        24,217,850 บาท
คง ลอรายได้ตามงบประมาณรายจายทั่วไป   23,536,600

   บาท
อัตราร้อยละ 2  ป็น งิน   470,732     บาท 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาช้าระดอ บีๅย 653,852

รายจายตามข้อผู พัน 185,000

บีๅยยังชีพผู้ป่วยอดส์ 180,000

คาช้าระหนีๅงินต้น 2,844,557

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

292,200

บีๅยยังชีพผู้สูงอายุ 9,622,800

งินสมทบ องทุนงินทดแทน 20,000

งินสมทบ องทุนบ้าหน็จ
บ้านาญข้าราช ารสวนท้อง
ถิ่น ( บท.)

470,732

ส้ารองจาย 161,242

บีๅยยังชีพคนพิ าร 1,632,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทนประจ้า
ต้าแหนงนาย /รองนาย

งินคาตอบแทนสมาชิ สภา
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น

งินคาตอบแทนลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหารสวนต้าบล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาช้าระดอ บีๅย 653,852

รายจายตามข้อผู พัน 185,000

บีๅยยังชีพผู้ป่วยอดส์ 180,000

คาช้าระหนีๅงินต้น 2,844,557

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

292,200

บีๅยยังชีพผู้สูงอายุ 9,622,800

งินสมทบ องทุนงินทดแทน 20,000

งินสมทบ องทุนบ้าหน็จ
บ้านาญข้าราช ารสวนท้อง
ถิ่น ( บท.)

470,732

ส้ารองจาย 161,242

บีๅยยังชีพคนพิ าร 1,632,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทนประจ้า
ต้าแหนงนาย /รองนาย

120,000 120,000

งินคาตอบแทนสมาชิ สภา
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

งินคาตอบแทนลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหารสวนต้าบล

198,720 198,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินดือนนาย /รองนาย

งินคาตอบแทนพิศษ
นาย /รองนาย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง 1,139,280 786,720

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

งินพิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

131,460 83,460

งินดือนพนั งาน 1,117,920 916,500

งินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลู จ้างประจ้า 260,280

งินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร 30,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อันป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น

คาชาบ้าน 114,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อให้ได้มาซ่ึงบริ าร 120,000 1,819,040 8,007 55,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินดือนนาย /รองนาย 695,520 695,520

งินคาตอบแทนพิศษ
นาย /รองนาย

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง 3,528,240 5,454,240

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน 150,000 150,000

งินพิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

326,760 541,680

งินดือนพนั งาน 5,800,260 7,834,680

งินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลู จ้างประจ้า 260,280 520,560

งินประจ้าต้าแหนง 216,000 300,000

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร 85,000 125,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อันป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น

30,000 30,000

คาชาบ้าน 120,000 234,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

20,000 20,000

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อให้ได้มาซ่ึงบริ าร 20,000 832,000 2,854,047

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

106,000 111,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวนื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไมข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา) 
คาหนังสือรียน

9,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา) คา
ิจ รรมพัฒนาผู้รียน

19,350

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา) คาจัด าร
รียน ารสอน (รายหัว)

119,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาครื่องแบบนั รียน

13,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวนื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไมข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา) 
คาหนังสือรียน

9,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา) คา
ิจ รรมพัฒนาผู้รียน

19,350

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา) คาจัด าร
รียน ารสอน (รายหัว)

119,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาครื่องแบบนั รียน

13,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาใช้จายโครง าร
นิทรรศ ารผลงานนั
รียนศูนย์พัฒนาด็
ล็ ฯ

25,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาใช้จายโครง าร
ปฐมนิทศนั รียนศูนย์
พัฒนาด็ ล็ ฯ

8,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาอาหาร ลางวันนั
รียนศูนย์พัฒนาด็
ล็ ฯ

343,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาอุป รณ์ ารรียน

9,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:45:13 หน้า : 7/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาใช้จายโครง าร
นิทรรศ ารผลงานนั
รียนศูนย์พัฒนาด็
ล็ ฯ

25,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาใช้จายโครง าร
ปฐมนิทศนั รียนศูนย์
พัฒนาด็ ล็ ฯ

8,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาอาหาร ลางวันนั
รียนศูนย์พัฒนาด็
ล็ ฯ

343,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
คาอุป รณ์ ารรียน

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
โครง ารยี่ยมบ้านด็
นั รียนศูนย์พัฒนาด็
ล็ ฯ

8,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
โครง ารรียนรู้ สูโล
ว้างศูนย์พัฒนาด็ ล็

ทศบาลต้าบลมะขาม
มืองใหม

30,000

คาใช้จายใน ารดินทาง
ไปราช าร

20,000 80,000

คาใช้จายใน ารลือ ตัๅง
ท้องถิ่น

คาใช้จายใน ารสงนั
ีฬาข้ารวมแขงขัน ีฬา

ตางๆ
50,000

คาธรรมนียมและคาลง
ทะบียนและคาใช้จาย
ใน ารดินทางไป
ราช าร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
โครง ารยี่ยมบ้านด็
นั รียนศูนย์พัฒนาด็
ล็ ฯ

8,000

(โครง ารสนับสนุนคา
ใช้จายใน ารบริหาร
สถานศึ ษา)
โครง ารรียนรู้ สูโล
ว้างศูนย์พัฒนาด็ ล็

ทศบาลต้าบลมะขาม
มืองใหม

30,000

คาใช้จายใน ารดินทาง
ไปราช าร

130,000 230,000

คาใช้จายใน ารลือ ตัๅง
ท้องถิ่น

500,000 500,000

คาใช้จายใน ารสงนั
ีฬาข้ารวมแขงขัน ีฬา

ตางๆ
50,000

คาธรรมนียมและคาลง
ทะบียนและคาใช้จาย
ใน ารดินทางไป
ราช าร

80,000 80,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:45:13 หน้า : 10/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร รั นๅ้า รั ป่า 
รั ษาแผนดิน

20,000

โครง าร ีฬาต้านยา
สพติด

100,000

โครง ารแ ้ไขปัญหาผล
ผลิตต ต่้า

20,000

โครง ารจัดซืๅอถังขยะ 100,000

โครง ารจัดท้าแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครง ารชุมชนนาอยู 
หมูบ้านนามอง

โครง ารชุมชนรั ษ์ส่ิง
แวดล้อม

40,000

โครง ารทศบาลต้าบล
มะขามมืองใหมปลอด
ทุจริตและประชาชนรู้
ฎหมาย

โครง ารทศบาลพบ
ประชาชน

โครง ารธนาคารขยะ
ชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร รั นๅ้า รั ป่า 
รั ษาแผนดิน

20,000

โครง าร ีฬาต้านยา
สพติด

100,000

โครง ารแ ้ไขปัญหาผล
ผลิตต ต่้า

20,000

โครง ารจัดซืๅอถังขยะ 100,000

โครง ารจัดท้าแผน
พัฒนาท้องถิ่น

3,000 3,000

โครง ารชุมชนนาอยู 
หมูบ้านนามอง

50,000 50,000

โครง ารชุมชนรั ษ์ส่ิง
แวดล้อม

40,000

โครง ารทศบาลต้าบล
มะขามมืองใหมปลอด
ทุจริตและประชาชนรู้
ฎหมาย

20,000 20,000

โครง ารทศบาลพบ
ประชาชน

50,000 50,000

โครง ารธนาคารขยะ
ชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารบรรพชา
อุปสมบทพระภิ ษุ และ
สามณรภาคฤดูร้อน 
ประจ้าป 2563

15,000

โครง ารบวชชี
พราหมณ์ ประจ้าป 
2562

15,000

โครง ารปรับภูมิทัศน์
ตลาด ลาง ทต.มะขาม
มืองใหม

50,000

โครง ารป้อง ันและ
บรรทาความดือดร้อน
ของประชาชนที่ประสบ
หตุสาธารณภัย

โครง ารฝึ อบรมพิ่ม
พูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ ารแพทย์ฉุ
ฉิน

โครง ารฝึ อบรมสง
สริม ลุมอาชีพ

20,000

โครง ารฝึ อบรม
สัมมนาบุคลา ร ผู้
บริหาร พนั งานลู จ้าง 
และผู้ที่ ี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:45:13 หน้า : 13/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารบรรพชา
อุปสมบทพระภิ ษุ และ
สามณรภาคฤดูร้อน 
ประจ้าป 2563

15,000

โครง ารบวชชี
พราหมณ์ ประจ้าป 
2562

15,000

โครง ารปรับภูมิทัศน์
ตลาด ลาง ทต.มะขาม
มืองใหม

50,000

โครง ารป้อง ันและ
บรรทาความดือดร้อน
ของประชาชนที่ประสบ
หตุสาธารณภัย

30,000 30,000

โครง ารฝึ อบรมพิ่ม
พูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ ารแพทย์ฉุ
ฉิน

20,000 20,000

โครง ารฝึ อบรมสง
สริม ลุมอาชีพ

20,000

โครง ารฝึ อบรม
สัมมนาบุคลา ร ผู้
บริหาร พนั งานลู จ้าง 
และผู้ที่ ี่ยวข้อง

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยใน ารท้างาน
ส้าหรับ บุคลา ร
ในส้านั งานและศูนย์
พัฒนาด็ ล็ ทศบาล
ต้าบลมะขามมืองใหม

โครง ารฝ้าระวังชวย
หลือผู้ที่จ็บป่วยฉุ ฉิน 
และประสบอุบัติหตุ

โครง ารรณรงค์และ
ควบคุมไข้ลือดออ

30,000

โครง ารร้อยดวงใจ 
หวงใยผู้สูงอายุ

70,000

โครง ารวันด็ แหงชาติ 70,000

โครง ารวันออ พรรษา 
ประจ้าป 2562

15,000

โครง ารวัยใส หางไ ล
อดส์

20,000

โครง ารว่ิงมินิมาราธอน
ป้อง ันและแ ้ไขปัญหา
ยาสพติดทิดพระ
 ียรติฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมให้
ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยใน ารท้างาน
ส้าหรับ บุคลา ร
ในส้านั งานและศูนย์
พัฒนาด็ ล็ ทศบาล
ต้าบลมะขามมืองใหม

20,000 20,000

โครง ารฝ้าระวังชวย
หลือผู้ที่จ็บป่วยฉุ ฉิน 
และประสบอุบัติหตุ

70,000 70,000

โครง ารรณรงค์และ
ควบคุมไข้ลือดออ

30,000

โครง ารร้อยดวงใจ 
หวงใยผู้สูงอายุ

70,000

โครง ารวันด็ แหงชาติ 70,000

โครง ารวันออ พรรษา 
ประจ้าป 2562

15,000

โครง ารวัยใส หางไ ล
อดส์

20,000

โครง ารว่ิงมินิมาราธอน
ป้อง ันและแ ้ไขปัญหา
ยาสพติดทิดพระ
 ียรติฯ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารศึ ษาดูงาน
คณะ รรม ารสถาน
ศึ ษา

10,000

โครง ารสงสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( าร
ประดิษฐ์ ระทงจา วัสดุ
ธรรมชาติ)

15,000

โครง ารสงสริมศิลปะ
ารแสดงพืๅนบ้าน 

ประจ้าป 2562
15,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จา โรค
พิษสุนัขบ้า

62,040

โครง ารสืบสาน
วัฒนธรรม ประพณี
ลอย ระทง ประจ้าป 
2562

100,000

โครง ารสืบสาน
วัฒนธรรมไทย จา ใจพี่
สอนน้อง ประจ้าป 
2563

15,000

โครง ารแหทียนข้า
พรรษา ประจ้าป 2563

15,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:45:13 หน้า : 17/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารศึ ษาดูงาน
คณะ รรม ารสถาน
ศึ ษา

10,000

โครง ารสงสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( าร
ประดิษฐ์ ระทงจา วัสดุ
ธรรมชาติ)

15,000

โครง ารสงสริมศิลปะ
ารแสดงพืๅนบ้าน 

ประจ้าป 2562
15,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จา โรค
พิษสุนัขบ้า

62,040

โครง ารสืบสาน
วัฒนธรรม ประพณี
ลอย ระทง ประจ้าป 
2562

100,000

โครง ารสืบสาน
วัฒนธรรมไทย จา ใจพี่
สอนน้อง ประจ้าป 
2563

15,000

โครง ารแหทียนข้า
พรรษา ประจ้าป 2563

15,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:45:13 หน้า : 18/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพลรือน(อปพร.)

โครง ารอบรมพัฒนา
ศั ยภาพ อสม. ต้าบล
มะขาม

20,000

โครง ารอบรมวินัย
พนั งานทศบาล

โครง ารอบรมสัมมนา
พิ่มศั ยภาพคณะ
รรม ารชุมชน

100,000

โครง ารอบรมสัมมนา
ศึ ษาดูงานพื่อพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา รฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และ ลุมองค์ ร

โครง ารอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

15,000

คาบ้ารุงรั ษาและซอมแซม 30,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุครื่องแตง าย

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุคอมพิวตอร์ 40,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพลรือน(อปพร.)

100,000 100,000

โครง ารอบรมพัฒนา
ศั ยภาพ อสม. ต้าบล
มะขาม

20,000

โครง ารอบรมวินัย
พนั งานทศบาล

10,000 10,000

โครง ารอบรมสัมมนา
พิ่มศั ยภาพคณะ
รรม ารชุมชน

100,000

โครง ารอบรมสัมมนา
ศึ ษาดูงานพื่อพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา รฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และ ลุมองค์ ร

130,000 130,000

โครง ารอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

15,000

คาบ้ารุงรั ษาและซอมแซม 320,000 355,000

ค่าวัสดุ

วัสดุครื่องแตง าย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 40,000 60,000

วัสดุคอมพิวตอร์ 50,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุชืๅอพลิงและหลอล่ืน

วัสดุครื่องดับพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ าร
แพทย์

152,410

คาอาหารสริม (นม) 438,820

วัสดุ าร ษตร

วัสดุ อสร้าง 500,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 20,000

วัสดุส้านั งาน 30,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารส่ือสารและโทร
คมนาคม

10,000

คานๅ้าประปา คานๅ้าบาดาล 5,000

คาไฟฟ้า 18,000

คาบริ ารไปรษณีย์

คาบริ ารโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านั งาน

คาครุภัณฑ์ส้านั งาน

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์

คาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุชืๅอพลิงและหลอล่ืน 700,000 700,000

วัสดุครื่องดับพลิง 39,000 39,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ าร
แพทย์

152,410

คาอาหารสริม (นม) 438,820

วัสดุ าร ษตร 30,000 30,000

วัสดุ อสร้าง 500,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 20,000

วัสดุส้านั งาน 100,000 155,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารส่ือสารและโทร
คมนาคม

31,000 41,000

คานๅ้าประปา คานๅ้าบาดาล 50,000 55,000

คาไฟฟ้า 838,000 856,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 30,000 30,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านั งาน

คาครุภัณฑ์ส้านั งาน 5,500 10,900 16,400

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์

คาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 10,500 40,500 51,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  08:45:13 หน้า : 22/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

240,000

คาบ้ารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาครุภัณฑ์ าร ษตร

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โฆษณาและผยแพร

คาครุภัณฑ์โฆษณาและ
ผยแพร

ครุภัณฑ์ครื่องดับพลิง

คาครุภัณฑ์ครื่องดับ
พลิง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คา อสร้างส่ิงสาธารณูป าร

โครง ารสนามด็ ลน
สร้างปัญญา

100,000

คา อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

240,000

คาบ้ารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาครุภัณฑ์ าร ษตร 4,700 4,700

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาครุภัณฑ์โรงงาน 7,000 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและผยแพร

คาครุภัณฑ์โฆษณาและ
ผยแพร

27,000 27,000

ครุภัณฑ์ครื่องดับพลิง

คาครุภัณฑ์ครื่องดับ
พลิง

452,000 452,000

ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คา อสร้างส่ิงสาธารณูป าร

โครง ารสนามด็ ลน
สร้างปัญญา

100,000

คา อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครง าร อสร้างถนน
คอน รีตสริมหล็  
ซอยดีไวน์ (ถนนช่ือม
ต้าบล)
หมูที่ 8 ต้าบลมะขาม  
อ้าภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุรี

500,000

โครง าร อสร้างถนน
คอน รีตสริมหล็  
ซอยวังจะอ้าย 7 ช่ือม
ซอยวังจะอ้าย 4 หมูที่ 7
 ต้าบลมะขาม อ้าภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

500,000

โครง าร อสร้างถนน
คอน รีตสริมหล็  
ซอยวังจะอ้าย 7 หมูที่ 7 
 ต้าบลมะขาม  อ้าภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

500,000

โครง าร อสร้างถนน
ย ระดับ สายประปา
ตลาด ลาง พร้อมวาง
ทอระบายนๅ้า หมูที่ 1 
ต้าบลมะขาม  อ้าภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งินอุดหนุนอ ชน 110,000 200,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครง าร อสร้างถนน
คอน รีตสริมหล็  
ซอยดีไวน์ (ถนนช่ือม
ต้าบล)
หมูที่ 8 ต้าบลมะขาม  
อ้าภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุรี

500,000

โครง าร อสร้างถนน
คอน รีตสริมหล็  
ซอยวังจะอ้าย 7 ช่ือม
ซอยวังจะอ้าย 4 หมูที่ 7
 ต้าบลมะขาม อ้าภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

500,000

โครง าร อสร้างถนน
คอน รีตสริมหล็  
ซอยวังจะอ้าย 7 หมูที่ 7 
 ต้าบลมะขาม  อ้าภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

500,000

โครง าร อสร้างถนน
ย ระดับ สายประปา
ตลาด ลาง พร้อมวาง
ทอระบายนๅ้า หมูที่ 1 
ต้าบลมะขาม  อ้าภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งินอุดหนุนอ ชน 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งินอุดหนุนสวนราช าร 636,000

รวม 16,062,383 120,000 330,000 425,000 300,000 7,713,980 547,457 3,902,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งินอุดหนุนสวนราช าร 636,000

รวม 853,700 17,499,580 47,754,450
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