นา : 1/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตําบลวังชัย
อํา ภอน้ําพอง จัง วัด อน น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
าชําระ นี้ งิน
ชําระ นี้ งินตนธนา าร รงไทย จํา ัด (ม าชน) า า
อน น ัญญา งิน ประจํา (Term Loan) ลงวันที่ 19
พฤษภา ม 2553 ล ที่บัญชี 100035251747 รวม 4
ราย าร จํานวน งิน 7,795,682 บาท ย ป็น
1. พื่อ อ รางรั้วอิฐพรอมล รง ล็ ประต ละ
ปายชื่อศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 1,926,000.- บาท
2. พื่อ รางรั้ว ั้นดินพรอมล รงวาย มช จํานวน
1,890,000.- บาท
3. พื่อซื้อ รภัณฑประจําศนยพัฒนา ด็ ล็
จํานวน 1,981,682.- บาท
4 พื่องานผังบริ วณศนยพัฒนา ด็ ล็
จํานวน 1,998,000.- บาท
ํา นดชําระ 15 ปี ปีงบประมาณ 2565 ป็น าร
ชําระ นี้ งินตนปีที่ 12 งินตนที่ชําระ 560,000.- บาท
( า น มื่นบาทถวน) ( ํานั ปลัด)

รวม

12,320,180 บาท

รวม

12,320,180 บาท

รวม

12,320,180 บาท

จํานวน

560,000 บาท
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าชําระดอ บี้ย

จํานวน

60,000 บาท

ชําระ นี้ดอ บี้ยธนา าร รงไทย จํา ัด(ม าชน) า า
อน น ัญญา งิน ประจํา (Term Loan) ลงวันที่ 19
พฤษภา ม 2553 ล ที่บัญชี 100035251747 รวม 4
ราย าร จํานวน งิน 7,795,682 บาท ดังนี้
1. พื่อ อ รางรั้วอิฐพรอมล รง ล็ ประต ละ
ปายชื่อศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 1,926,000.-บาท
2. พื่อ รางรั้ว ั้นดินพรอมล รงวาย มช จํานวน
1,890,000.- บาท
3. พื่อซื้อ รภัณฑประจําศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน
1,981,682.-บาท
4. พื่องานผังบริ วณศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน
1,998,000.-บาท
ิดดอ บี้ยในอัตรา ง ด องอัตราดอ บี้ย งินฝา
ประจํา 6 ดือน บ ลธรรมดา บว วนตาง 1.75% ตอปี
ํา นดชําระ 15 ปี ปีงบประมาณ 2565 ป็น ารชําระ
ดอ บี้ยปีที่ 12 ประมาณ ารตั้งไว จํานวน 60,000.-บาท
( มื่นบาทถวน) ( ํานั ปลัด)
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง มใ ับ
พนั งานจาง พื่อใ มี วั ดิ าร ละ วาม ม รอง ตาม
ระ บียบ ฎ มาย ตั้งจายในอัตรารอยละ 5 อง าตอบ ทน
พนั งานจาง า รองชีพชั่ว ราว ทั้งปีงบประมาณ 2564
-ตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533 ละที่
ไ พิ่ม ติม
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
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งิน มทบ องทน งินทด ทน

จํานวน

6,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทด ทนตามพระราช
บัญญัติ งินทด ทน พ.ศ. 2537 ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2561 พื่อใ วาม ม รอง ล จางที่ประ บอันตราย
จ็บปวย ตาย รือ ญ ายอัน นื่องมาจา ารทํางานใ
นายจาง ดย ํานวณในอัตรารอยละ 0.2 อง าจางทั้งปี
(ม รา ม – ธันวา ม)
-ตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ.2561 ละที่ ไ
พิ่ม ติม
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
บี้ยยังชีพผ งอาย

จํานวน

7,300,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ผ ง
อายที่มีอาย 60 ปีบริบรณ ึ้นไปที่มี ณ มบัติ รบถวนตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552
ละได ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว ับอง รป รอง
วนทองถิ่นไว ลว ดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบ ั้น
บันได ดยผ งอาย 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท ตอ ดือน
อาย 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท ตอ ดือน อาย 80-89 ปี
จะไดรับ 800 บาทตอ ดือน ละอาย 90 ปี ึ้นไป จะไดรับ
1,000 บาทตอ ดือน ใชฐาน อมลจํานวนผ งอายตาม
ประ าศบัญชีรายชื่อผมี ิทธิรับ บี้ยยังชีพผ งอาย ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดย ํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร
พิ่ม ึ้น 3 ปียอน ลัง ละ อมลจํานวนผ งอายที่ได
บันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมล บี้ยยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศบัญชีรายชื่อ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552 ละ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
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บี้ยยังชีพ วามพิ าร

จํานวน

1,900,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วาม
พิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นดที่ได ดง วามจํานง
ดย าร อ ึ้นทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว ับ
อง รป รอง วนทองถิ่น ลว ดย นพิ ารที่มี ิทธิจะได
รับ บี้ย วามพิ าร นละ 800 บาทตอ ดือน ใชฐาน อมล
จํานวน นพิ ารตามประ าศบัญชีรายชื่อผมี ิทธิรับ บี้ย
นพิ าร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดย ํานวณ
จา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปียอน ลัง ละ อมลจํานวน
ผ งอายที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมล
บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศ
บัญชีรายชื่อ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ย วามพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2553 ละ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

บี้ยยังชีพผปวย อด
พื่อจาย ป็น งิน พื่อ นับ นน าร ง ราะ บี้ยยังชีพ
ผปวย อด ใ ผปวย อด ที่ พทยไดรับรอง ละทํา าร
วินิจฉัย ลว ละมี วาม ป็นอยยา จน รือถ ทอดทิ้ง าด
ผอป าระด ล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได ดย
ผปวย อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ยยังชีพ นละ 500 บาทตอ ดือน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548
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งิน ํารองจาย

จํานวน

258,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น
รือ รณี ารปอง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ าด
วาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ า วาม
ดือดรอน องประชาชน ป็น วนรวม
-ตามพระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
พ.ศ.2550
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
รายจายตาม อผ พัน
าใชจายใน ารจัด ารจราจร
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ไ ปัญ า ี่ยว ับ าร
จราจรที่ประชาชนไดรับประ ยชน ดยตรง ชน ารทา ีตี น
ัญญาณไฟจราจร ปายจราจร ระจ ง ระบองไฟจราจร
รวยจราจร ป็นตน
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
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าบํารง มา ม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย

จํานวน

52,000 บาท

งินบํา น็จล จางประจํา

จํานวน

820,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินบํา น็จล จางประจําที่ ษียณอาย
ราช าร อง ทศบาลตําบลวังชัย จํานวน 1 ราย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยบํา น็จล จาง
อง นวย ารบริ ารราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่
ไ พิ่ม ติม
งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)

จํานวน

988,680 บาท

พื่อจาย ป็น าบํารง มา ม ันนิบาต ทศบาล ง
ประ ทศไทย ตาม อบัง ับ อง มา ม ันนิบาต ทศบาล
งประ ทศไทย พ.ศ.2556 อ 16 ํา นดใ มาชิ ตอง
ชําระ าบํารง ป็นรายปีใ มา ม ันนิบาตฯ ไมนอย วา
รอยละ ศษ นึ่ง วน องรายรับจริงในปีที่ลวงมา ลว
(2 ปียอน ลัง) ย วน งินอด นนท ประ ภท
ํานวณ รายรับจริง ปี 2563 = 56,421,569.68 บาท
ั
งินอด นนท ประ ภท = 25,383,634 บาท
ง ลือ 31,037,935.68 x 0.00167 = 51,833.35
จึงตั้งไว ป็น าบํารงฯรายปี 2565 จํานวน 52,000 บาท
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ี่ยว ับ าบํารง มา ม
พ.ศ. 2555

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ องราช าร
วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งไวรอยละ าม
องประมาณ ารรายรับปีปัจจบัน (ไมรวมรายไดจา พันธบัตร
งิน งินที่มีผอทิศใ รือ งินอด นน)
ํานวณ (60,000,000 - 27,044,000) x 3% = 988,680 บาท
-พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น
พ.ศ.2500 ละที่ ไ พิ่ม ติม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญ
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม นัง ือ ํานั งาน องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร
วนทองถิ่น รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว31 ลงวันที่ 21 ตลา ม 2563
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งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่

จํานวน

170,000 บาท

งินชวย าทําศพ าราช าร/พนั งาน

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใ
าราช าร รือผรับ
บํานาญ อง ทศบาลตําบลวังชัย
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญ
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/
ว90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
งินชวย าทําศพพนั งานจาง

จํานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใ พนั งานจาง อง ทศบาล
ตําบลวังชัย
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญ
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
งินชวย าทําศพล จางประจํา

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพใน
ระดับทองถิ่น รือพื้นที่ ( ป ช.)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทน
พ.ศ.2561 ละที่ ไ พิ่ม ติม
-ตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพ งชาติ
รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ อง รป รอง วนทองถิ่น
ดํา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ภาพใน
ระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561
งินชวยพิ ศษ

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใ ล จางประจํา อง
ทศบาลตําบลวังชัย
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญ
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.3/
ว90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,731,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,041,600 บาท

รวม

2,847,480 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

725,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน องนาย ทศมนตรี ในอัตรา
ดือนละ 28,800 บาท ละรองนาย ทศมนตรี จํานวน
2 น อัตรา นละ 15,840 บาท ตอ ดือน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน
าตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รอง
ประธาน ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย
ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ย
ประชม รรม าร ภา ทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนประจําตํา นง องนาย
ทศมนตรี ดือนละ 6,000 บาท ละรองนาย ทศมนตรี
จํานวน 2 น อัตรา นละ 4,500 บาท ตอ ดือน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย ทศมนตรี
รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพิ ศษ องนาย ทศมนตรี
อัตรา ดือนละ 6,000 บาท ละรองนาย ทศมนตรี
จํานวน 2 น อัตรา นละ 4,500 บาทตอ ดือน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย ทศมนตรี
รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
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าตอบ ทนราย ดือน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือน อง ล าน าร
นาย ทศมนตรี ดือนละ 10,080 บาท ละที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ดือนละ 7,200 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย ทศมนตรี
รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล าน าร ภา
จํานวน
อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน ํา รับ มาชิ ภา ทศบาล
ประ อบดวย
1.ประธาน ภา ทศบาล ดือนละ 15,840 บาท
2.รองประธาน ภา ทศบาล ดือนละ 12,960 บาท
3. มาชิ ภา ทศบาล จํานวน 10 น อัตรา นละ
10,080 บาทตอ ดือน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย ทศมนตรี
รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557

207,360 บาท

1,555,120 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,194,120 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

4,046,560 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล จํานวน 9 อัตรา ตํา นง
ปลัด ทศบาล รองปลัด ทศบาล ัว นา ํานั ปลัด ทศบาล
ัว นาฝายป รอง ัว นาฝายอํานวย าร นั ทรัพยา ร
บ ล นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน นิติ ร ละ จาพนั งาน
ธร าร
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ับพนั งาน ทศบาล
ที่มี ิทธิไดรับ ได งินตอบ ทนพิ ศษ งิน พิ่มตาม ณวฒิ
งิน าตอบ ทนราย ดือนตามที่ ลั ณฑ ํา นด ตํา นง
ปลัด ทศบาล จํานวน 7,000 บาท/ ดือน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งินประจําตํา นง

จํานวน

234,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง องพนั งาน ทศบาล
ที่มี ิทธิไดรับ งินประจําตํา นง ดังนี้
1.ปลัด ทศบาล 7,000 บาท/ ดือน
2.รองปลัด ทศบาล 3,500 บาท/ ดือน,
3. ัว นา ํานั ปลัด ทศบาล 3,500 บาท/ ดือน,
4. ัว นาฝายป รอง 1,500 บาท/ ดือน
5. ัว นาฝายอํานวย าร 1,500 บาท/ ดือน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
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าจางล จางประจํา

จํานวน

544,320 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าจางล จางประจํา ละ งินปรับปรง
าจางล จางประจํา จํานวน 2 อัตรา ตํา นง พนั งาน
ับรถยนต ละผชวยชางท ประ ภท
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

273,240 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรง
าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 2 อัตรา ตํา นง ผชวย
จาพนั งานธร าร ละนั าร
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง
จํานวน 1 อัตรา ตํา นง นั าร
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อ ป็น าใชจาย ํา รับ
1. าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
อปท. จํานวน 180,000 บาท
พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน งินรางวัล ใน ารปฏิบัติ
นาที่ อง จา นาที่ตํารวจที่มาปฏิบัติงานใ ารชวย ลือ
อํานวย วาม ะดว ละรั ษา วาม งบ รียบรอยตามที่
ทศบาลรอง อ าตอบ ทน มาชิ อปพร. รวมถึง า
ตอบ ทน ณะ รรม าร ที่ไดรับมอบ มายใ ชวย ลือ
ตรวจ อบ ารปฏิบัติงาน อง ทศบาล รือ ณะ รรม าร
ณะอน รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งใ ป็นผดํา นิน าร ี่ยว
ับ ารบริ ารงานบ ล อง ทศบาล ตามประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด อน น าตอบ ทน
ณะ รรม าร ละ จา นาที่ รือผซึ่งไดรับ าร ตงตั้ง
ใ ปฏิบัติงาน ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือ
ผบริ ารทองถิ่น ละ าใชจายอื่น ๆ ( ํานั ปลัด)
2. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วน
ทองถิ่น ป็น รณีพิ ศษ จํานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ํา รับพนั งาน ทศบาล ล จางประจํา ละ
พนั งานจาง ตามระ บียบ มท.วาดวย าร ํา นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนทองถิ่น ใ ป็นรายจายอื่น อง อปท พ.ศ.2557
( ํานั ปลัด)

รวม

2,075,100 บาท

รวม

426,600 บาท

จํานวน

230,000 บาท
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า บี้ยประชม

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยประชม ณะ รรม าร ามัญ ณะ
รรม ารวิ ามัญ ณะ รรม าร ามัญประจํา ภา ทศบาล
ใน ารตรวจรายงาน ารประชม ภา ทศบาล ประชม ณะ
รรม าร ปรญัตติ ฯลฯตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย อบัง ับ ารประชม ภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ไ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 อ 105 ดยอาศัย ลั ณฑตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน าตอบ ทน
ละประ ยชนตอบ ทนอื่น องนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี มาชิ ภา ทศบาล ที่ดํารงตํา นงประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภาที่ดํารงตํา นง รองประธาน ภา
มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษา
นาย ทศมนตรี ละ ารจาย งิน า บี้ยประชม รรม าร
รือ ณะอน รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ รือ
พื่อจาย ป็น า บี้ยประชม ณะ รรม าร รือ ณะอน
รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ
รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ( ํานั ปลัด)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติ
งานตาม นาที่ป ติ ดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงาน
ในที่ตั้ง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารใน
ที่ตั้ง ํานั งาน รือ ดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงาน
นอ ที่ตั้ง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช าร
นอ ที่ตั้ง ํานั งาน รือ ดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงาน
ในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด
รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ ทน
ตาม ฎ มายวาดวย ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล
ดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ( ํานั ปลัด)
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า ชาบาน

จํานวน

126,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

จํานวน

24,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบตร
พนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ
รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ารศึ ษา
ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง
ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ( ํานั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรผบริ ารทองถิ่น

จํานวน

5,800 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ผมี ิทธิ
บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชา
บาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ( ํานั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ผบริ าร
รือบตรพนั งาน ทศบาล ล จางประจํา ที่มี ิทธิไดตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง
ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง าร
บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559
รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ( ํานั ปลัด)

นา : 15/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

ค่าใช้สอย

รวม

720,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อ ป็น าใชจาย ํา รับ ารับวาร าร ชน นัง ือพิมพ
รายวันวาร าร มือปฏิบัติราช าร ราช ิจจาน บ ษา ระ บียบ
อบัง ับ องทางราช าร นิตย ารทองถิ่น ป็นตน ฆษณา
ละ ผย พร พื่อจาย ป็น า ฆษณา ิจ าร าว าร อง ทศบาล
ทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ จัดทําปายประ าศ
ตาง ๆ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ พื่อ
จาย ป็น า ย็บป มดตาง ๆ ชน มดรายงาน รือ อ าร
ทางราช ารอื่น ๆ ป็นตน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียน
ตาง ๆ ชน าธรรม นียมรถยนต รถจั รยานยนต ละ า
ธรรม นียมอื่น ๆ าลงทะ บียน าจาง มาบริ าร าจาง
มา รงงานใ บ ลภายนอ ที่ทํางานอยางใดอยาง นึ่ง
ชน า บ าม ัมภาระ าบริ าร ําจัดปลว าจาง มา รง
งานทํา อง าซอม ซมทรัพย ิน ป็นตน ( ํานั ปลัด)

นา : 16/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

1. ารับรอง จํานวน 30,000 บาท ป็น ารับรอง
อง อปท. ใน ารตอนรับบ ล รือ ณะบ ล ที่มา
นิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชมทัศนศึ ษาดงาน รือมาดํา นิน
ิจ ารใด ๆ อัน ป็นไป พื่อประ ยชน อง ทศบาล ชน า
อา าร รื่องดื่ม า อง วัญ าใชจายที่ ี่ยว อง ดย
ใ ตั้งงบประมาณไดไม ินปีละ 1 % องรายไดจริง องปีงบ
ประมาณที่ลวงมา ดยไมรวมรายไดจา งินอด นน
ฉพาะ ิจ งิน งินจาย าด งิน ะ ม ละ งินที่มีผอทิศใ
ตาม นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 . .2548
(30,552,927.93 x1% = 305,529.28) ( ํานั ปลัด)
2. า ลี้ยงรับรอง จํานวน 50,000 บาท ป็น า ลี้ยง
รับรองใน ารประชม ภา ทศบาล รือ รรม าร รือ ณะ
อน รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ องทางราช าร รือ ารประชม
ระ วาง อปท. ับ อปท. รือ อปท. ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน ป็นตน ชน าอา าร รื่องดื่ม รื่องใชใน าร
รับรอง ละ าบริ ารอื่น ๆ ซึ่งจํา ป็นตองจายที่ ี่ยว ับ
าร ลี้ยงรับรองใน ารประชมรวมถึงผ ารวมประชมอื่นๆ
ละ จา นาที่ที่ ี่ยว องตาม นัง ือที่ มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่ 28 . . 2548 ( ํานั ปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร อง ณะผบริ าร มาชิ
ภา ทศบาล พนั งาน ล จาง ละพนั งานจาง ทศบาล
ชน า บี้ย ลี้ยง า ชาที่พั าพา นะ ายานพา นะ ฯลฯ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ํานั ปลัด)

นา : 17/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จํานวน

พื่อจาย ป็น าใชจาย าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
อง ณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ล จาง
ละพนั งานจาง อง ทศบาลตําบลวังชัย
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ
ที่ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ํานั ปลัด)
รง ารจัด ิจ รรมงาน ฉลิมพระ ียรติ รือตาม รง ารอัน นื่อง จํานวน
มาจา พระราชดําริฯ รือ รง ารอัน นื่องมาจา พระราช าวนีย
ละงานตามน ยบายรัฐบาล
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรม / รง ารอัน
นื่องมาจา พระราชดําริ รือ รง ารอัน นื่องมาจา พระราช
าวนีย รือ ิจ รรม / รง ารตามน ยบายรัฐบาล
-ตามระ บียบ มท. วาดวย ารรับ งิน บิ จาย งิน าร
ฝา งิน ละ ารตรวจ งิน อง อปท. พ.ศ.2547
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-43
ลําดับที่ 4 ( ํานั ปลัด)
รง ารจัดงานวัน ทศบาล
พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรมรวม ัน อง ณะ
ผบริ าร พนั งาน ทศบาล ล จาง พนั งานจาง นื่องในวัน
ทศบาล วันที่ 24 มษายน องท ปี พื่อ ป็น ารระลึ ถึง
วาม ํา ัญ วาม ป็นมา อง าร อ ํา นิด ทศบาล พนั งาน
จะไดตระ นั ถึง วาม ํา ัญ อง ารป รองทองถิ่นฯลฯ
-ตามระ บียบ มท. วาดวย ารรับ งิน บิ จาย งิน าร
ฝา งิน ละ ารตรวจ งิน อง อปท. พ.ศ.2547
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-34
ลําดับที่ 2 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

70,000 บาท

20,000 บาท

นา : 18/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง ารจิตอา า “ ราทํา วามดีดวย ัวใจ”

จํานวน

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรมจิตอา า รา
ทํา วามดีดวย ัวใจ ชน าจาง มาบริ ารตางๆ าวั ด
อป รณตางๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร
าปาย รง าร าประชา ัมพันธ ละ าใชจายอื่น ๆ
ที่ ี่ยว อง ับ ารจัดงาน ฯลฯ
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 14 ลําดับที่ 3 ( ํานั ปลัด)
รง ารพัฒนาบ ลิ ภาพ ภาพ องพนั งาน ทศบาล ล จาง ละ จํานวน
พนั งานจาง
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารพัฒนาบ ลิ ภาพ ภาพ
องพนั งาน ทศบาล ล จาง พนั งานจาง ดยมีวัตถประ ง
พื่อ ัด รอง ภาพ ตรวจ ภาพประจําปี ป็น าร ตรียม
วามพรอมใน ารรั ษา ภาพทั้งราง าย ละจิดใจ ละ ฝา
ระวัง ร ภัยที่อาจจะ ิดผล ระทบตอ ารทํางาน ดย ป็น า
ใชจาย ชน าตอบ ทนวิทยา ร าปาย รง าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าวั ดอป รณ ละอื่น ๆ ที่ใชใน
รง าร
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-34
ลําดับที่ 4 ( ํานั ปลัด)
รง ารพัฒนาระบบ ารบัญอิ ล็ ทรอนิ
พื่อจาย ป็น าใชจายตาม รง าร ชน าจัดทําระบบ
ารบรรณอิ ล็ ทรอนิ อง นวยงาน าวั ดอป รณตาง ๆ
ที่ ี่ยว อง ละ าใชจายอื่นๆ ป็นตน ฯลฯ
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 15 ลําดับที่ 6 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

80,000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

นา : 19/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง าร พิ่มศั ยภาพ ละพัฒนา วามร อง ณะผบริ าร มาชิ
ภา ละพนั งาน ทศบาล
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร พิ่มศั ยภาพ ละพัฒนา
วามร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา ละพนั งาน ทศบาล
ดยมีวัตถประ ง พื่อ ง ริม ละ นับ นนใ บ ลา ร อง
ทศบาลไดศึ ษา า วามร ละประ บ ารณจา ถานที่
ตาง ๆ พื่อนํามาพัฒนาอง ร ละชมชน พื่อ ป็น าร ราง
ัมพันธ ล ปลี่ยน รียนรระ วางพนั งาน ผบริ าร ละ
มาชิ ภา ทศบาล พื่อนํา วามร ละประ บ ารณมาใช
ใน ารพัฒนา ทศบาลใ มี วาม จริญ าว นาอยางยั่งยืน
ป็น ารจดประ าย วาม ิด ปิดมมมอง ละ ล ทัศนใ มๆ
ใน ารทํา ิจ รรมที่ ราง รร รวม ัน ดยตั้งไว ป็น าใช
จาย ชน าตอบ ทนวิทยา ร าปาย รง าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร า บี้ย ลี้ยง าที่พั าพา นะ าจัด
ถานที่ รง าร า ชา องประชม าวั ดอป รณตาง ๆ ที่ใช
ใน ารฝึ อบรม
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นา 14 ลําดับที่ 4 ( ํานั ปลัด)
รง าร ง ริม ณธรรมจริยธรรม อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล ละพนั งาน ทศบาล
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรม าร ง ริม
ณธรรมจริยธรรม อง ณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล
ละพนั งาน ทศบาล พื่อปล จิต ํานึ ใน าร ริม ราง
ณธรรม จริยธรรมในอง ร ชน าตอบ ทนวิทยา ร
าปาย รง าร าวั ดอป รณ ฯลฯ
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 14 ลําดับที่ 3 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 20/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

าบํารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็น าซอม ซม รภัณฑ ชน รื่อง อมพิว ตอร
รื่องพิมพ อ าร รื่อง น นอร รถยนต รถจั รยานยนต
ต๊ะ าอี้ ต ็บ อ าร รื่องปรับอา าศ รื่องรับ ทรทัศน
รื่องดับ พลิง ชนิด าบ าม วิทย ื่ าร
รื่องทําน้ํา ย็น
พัดลม รื่อง ยาย ียง รื่องปรับระบบ ียงตาม าย ละ
ทรัพย ินอื่น ๆ ที่ชํารด ( ํานั ปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

นา : 21/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ํานั งาน ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รือรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน าร
ซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน า นัง ือ รื่อง ิด ล
นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรา
ยาง ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง
ย็บ ระดาษ ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมฉายา
ลั ษณ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปาย
จราจร รือ ผนปายตาง ๆ มลี่,มานปรับ ง(ตอผืน) พรม
(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพทธรป พระบรมรป
จําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ
าว มด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท
ทป พี วี ซี บบใ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ ฟม มดบัญชี มดประวัติ าราช าร บบ
พิมพ ผาประดับ ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ อง
ใชใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพม รวย
ดอ ไม ฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( ํานั ปลัด)

รวม

443,500 บาท

จํานวน

170,000 บาท

นา : 22/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ดไฟฟา ละวิทย
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดไฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระ
พรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง
อาทิ ชนไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว รงไฟฟา รื่องวัด
ระ ไฟฟา รื่องวัด รงดันไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟา รื่องประจไฟ ฟิว ทปพัน ายไฟฟา ลอด
ไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา
ลอดวิทย ทรานซิต ตอร ละชิ้น วนวิทย ล ถวย ายอา าศ
รีซี ตอรมฟวิ่ง อย อน ดน ซอร ลอดฟลออ ร ซนซ
บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับวิทย รื่องรับ
ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลํา พง ผงวงจร
ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบัง ับทางไฟฯลฯ
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 23/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ดงานบานงาน รัว

จํานวน

48,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดงานบานงาน รัว ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรง รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่
ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง ป็นตน ตามตัวอยาง ารจํา น ประ ภทรายจาย
ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถัง
ถาด วน้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ ลิ่น ปรง
ไม วาด ง รอบรป มง ผาป ที่นอน ปลอ มอน มอน
ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่นอน ระ ถน ตา
ไฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา
รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟา มอไฟฟา มอ ง าว
ไฟฟา ระติ น้ํารอน ระติ น้ํา ็ง ถัง ๊ ตา ผา ม
ผาป ต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ละอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( ํานั ปลัด)
วั ด อ ราง

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด
ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย
พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ
าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง
อาทิ ชนไมตาง ๆ อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย
วาน บไ ไม ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน
ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ ราวพาดผา
น้ํามันทาไม ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปน าว
ทอน้ํา ละอป รณประปาทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( ํานั ปลัด)

นา : 24/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ดยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภท
วั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง อาทิ ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย
ญ จ ลื่อน ีมล๊อ ล๊อ ียรล๊อ ลัตซ ระจ งมน
ล๊อ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน
รวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล
พลา ฟิลม รอง ง บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล)ชด
ียรรถยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน ใบพัด มอน้ํา
ัว ทียน บต ตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ นาไฟ บร
อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต ันชน
รถยนต ็ม ัดนิรภัยฯลฯ
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( ํานั ปลัด)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด
ิ้น ปลือง รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ๊ งตม น้ํามัน
ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามัน
จารบี น้ํามัน รื่อง ถาน ๊า ฯลฯ
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( ํานั ปลัด)

นา : 25/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ ภท
วั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลง
ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน
ารซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ รื่อง รอ
ทป ลน ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป พ ัน ี ระดาษ ียน ป
ร ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดี อ ทป ผนซีดี)รป ี รือ าวดําที่ไดจา าร
ลาง อัด ยายภาพถายดาว ทียมฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 26/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด
งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่
ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ชน ผน รือจานบันทึ อมลอป รณ
บันทึ อมล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,
Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
ทปบันทึ อมล (Reel MagneticTape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ
อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผลฮารดดิ ไดนร
ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ปนอั ระ รือ ปนพิมพ
(Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ซิป
(Memory Chip) ชน RAM ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet
Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ (Printer
Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (Card) ชน Ethernet Card, Lan Card,
Anti virus Card, Sound Card) ป็นตน รื่องอาน ละ
บันทึ อมล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette)
บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD-ROM)
บบออพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( ํานั ปลัด)
วั ดอื่น
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดอื่น ประ ภทวั ด งทน รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม บํารง รั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระ
พรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง อาทิ ชนมิ ตอรน้ํา - ไฟฟา มอ รือตะ รง ัน วะ
ัว ชื่อม ๊ ัววาลว ปิด – ปิด ๊ ฯลฯ ( ํานั ปลัด)

นา : 27/114
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

485,000 บาท

าไฟฟา

จํานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟาอา าร ํานั งาน ทศบาล อา าร
ปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ละบริ วณอื่น ๆ ที่ตองชําระ
าไฟฟา ใ ารไฟฟา วนภมิภา ( ํานั ปลัด)
าน้ําประปา าน้ําบาดาล

จํานวน

25,000 บาท

พื่อ ป็น าประปาอา าร ํานั งาน ทศบาล อา ารงาน
ปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ละบริ วณอื่น ๆ ที่ตองชําระ
าน้ําประปาใ ารประปา วนภมิภา ( ํานั ปลัด)
าบริ าร ทรศัพท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพท อง ท.ศ.ท. ละ า
บริ าร ทรศัพท ลื่อนที่ รวมถึง าใชจายอื่น ๆ ที่ ิด ึ้น
ี่ยว ับ ารใช ทรศัพท ( ํานั ปลัด)
าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

5,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัด ง พั ดไปรษณียบัตร
ง นัง ือราช าร งธนาณัติ ละจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
ป็นตน ( ํานั ปลัด)
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม

จํานวน

150,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ตรวมถึง
อิน ตอร น็ต ารด ละ า ื่อ าร ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม ป็นตน ละใ มาย วามรวมถึง าใชจาย
พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช
บริ าร ฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภา ม 2564 ( ํานั ปลัด)
า ชาพื้นที่ ว็บไซต ละ าธรรม นียมที่ ี่ยว อง
จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจาย ี่ยว ับ า ชาพื้นที่ ว็บไซด ทศบาล ละ
าธรรม นียมที่ ี่ยว อง ชน ระบบ CLOUD , HOSTING
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พฤษภา ม 2564 ( ํานั ปลัด)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

584,800 บาท

รวม

584,800 บาท

จํานวน

39,800 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รภัณฑ ํานั งาน
รื่องปรับอา าศ บบ ย วน
พื่อจาย ป็น งิน าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน
( บบติดผนัง ระบบ Inverter) นาด 24,000 บีทีย จํานวน
1 รื่อง ดยมี ณลั ษณะรา าตามมาตรฐาน รภัณฑ ํานั
งบประมาณฉบับ ดือน ธันวา ม 2563
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2564 นาที่ 46 ลําดับที่ 4 ( ํานั ปลัด)
ซฟาชดรับ

บบ ามม

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ซฟาชดรับ
บบ ามม
(มาตรฐาน ณลั ษณะ รภัณฑรา าตามทองตลาด)
พัดลมอต า รรม
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อพัดลมอต า รรม จํานวน 2 รื่อง
ปรับ รงลมไดไมนอย วา 3 ระดับ ปรับ ายซาย- วา ละ
ยด ายไดตามตอง าร า า ละฐานพัดลมผลิตจา วั ด
ณภาพ ง ็ง รงทนทาน ริม วามปลอดภัยดวยระบบ
ตัดไฟอัต นมัติ ผาน ระบวน ารผลิตที่ไดรับ ารรับรอง
มาตรฐานระบบ ารจัด าร ิ่ง วดลอม ISO 14001 ไดรับ
มาตรฐาน วามปลอดภัย มอ .934-2558 จา ํานั งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม ระทรวงอต า รรม
จัดซื้อตามรา าทองตลาด
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ พิ่ม ติม
รั้งที่1/2564) นาที่ 47 ลําดับที่ 7 ( ํานั ปลัด)
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รภัณฑไฟฟา ละวิทย
ติดตั้งระบบ ียงไร าย

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็น าติดตั้งระบบ ียงไร าย ประ อบดวย
1.ชด ม าย จํานวน 1 ชด
- รื่อง วบ ม ารออ อา าศ ลั
- รื่อง ํารองไฟอัต นมัติ
- รื่อง อมพิว ตอรALL in one ชนิด นาจอทัช รีน
-ไม ร ฟนตั้ง ต๊ะ
-ลํา พงมอนิ ตอร
- ฟัง บบ รอบศรีษะ
- ต๊ะ ละ าอี้ ํา รับปฏิบัติงาน
2.ชดล าย จํานวน 8 ชด
- รื่องรับ ัญญาณ ียง ระบบ IP Network Receiver
-ลํา พงฮอรนพรอมยนิต นาด 150 วัตต
-มิ ตอรไฟฟา นาด 5 อมป์
(มาตรฐาน รภัณฑรา าตามทองตลาด)
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 49 ลําดับที่ 11 ( ํานั ปลัด)
รภัณฑงานบานงาน รัว
รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น จํานวน
1 รื่อง ดยมี ณลั ษณะดังนี้ ป็น รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น
นาดถังน้ํา 20 ลิตร มีปม ดชองน้ํารอน ละน้ํา ย็น ย
จา ัน จัดซื้อตามรา าทองตลาด
-ตาม ผนพัฒนา ทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 45 ลําดับที่ 1 ( ํานั ปลัด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

อด นน รง าร นับ นน ารจัด ิจ รรม ลา าชาด ละ ารจัด จํานวน
งาน ทศ าลไ ม ประ พณีผ ี่ยว ละงาน าชาดจัง วัด อน น
ประจําปี 2565

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นน รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ าร ับ ลื่อนศนย
ดํารงธรรมอํา ภอน้ําพอง
พื่ออด นน ป็น าใชจายใน ารดํา นินงาน องศนยดํารง
ธรรมอํา ภอน้ําพอง ํา รับ ารอบรมใ วามร จา นาที่ /
ณะ รรม ารศนย ใ มี วามร วาม าใจ ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติงาน
-ตาม นัง ือ อ.น้ําพองที่ 0418/1533 ลว 4 ม.ย. 64
-ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน
อง อปท. พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-110
ลําดับที่ 4 ( ํานั ปลัด)

พื่ออด นน ป็น าใชจายใน รง าร นับ นน ารจัด
ิจ รรม ลา าชาด ละ ารจัดงาน ทศ าลไ ม ประ พณี
ผ ี่ยว ละงาน าชาดจัง วัด อน น ประจําปี 2565
ํา รับที่ทํา ารป รองอํา ภอน้ําพอง
-ตาม นัง ือ อ.น้ําพองที่ 0418/1533 ลว 4 ม.ย. 64
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นน อง
อปท. พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-109
ลําดับที่ 1 ( ํานั ปลัด)
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,091,970 บาท

รวม

2,240,970 บาท

รวม

2,240,970 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

1,847,310 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตํา นงผอํานวย
าร อง ลัง ัว นาฝายบริ ารงาน ลัง ัว นาฝายพัฒนา
รายได จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี จาพนั งานพั ด
ละ จาพนั งานจัด ็บรายได
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งินประจําตํา นง

จํานวน

69,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง องพนั งาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ์ไดรับ งินประจําตํา นงดังนี้ ผอํานวย าร อง ลัง
3,500 บาท/ ดือน, ัว นาฝายบริ ารงาน ลัง 1,500 บาท
/ ดือน ละ ัว นาฝายพัฒนารายได 1,500 บาท/ ดือน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

316,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งิน
ปรับปรง าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 2 อัตรา
ตํา นง ผช.จพง. าร งิน ละบัญชี ละผช.จพง.พั ด
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

8,580 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง
ตํา นง ผช.จพง.พั ด
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

รวม

851,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ พนั งาน ทศบาลล จางประจํา ละพนั งานจางที่ไดรับ
ํา ั่งใ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ( อง ลัง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร พื่อจาย ป็น งิน าชวย ลือ
ารศึ ษาบตร องผบริ าร พนั งาน ทศบาล ละล จางประจํา
ตาม ิทธิที่ บิ จายไดตามระ บียบ ( อง ลัง)
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ค่าใช้สอย

รวม

630,000 บาท

จํานวน

340,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าใชจาย พื่อใ มาซึ่งบริ าร ได าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า
ําจัด ยะ ละ ิ่งปฏิ ล าระวางบรรท า ชาทรัพย ิน
(ย วน า ชาบาน) า ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ
รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ
ผย พรวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ าจัดทํา
อ ารประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ าธรรม นียมตางๆ
า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
าจาง มาบริ ารบ ลภายนอ ชน าจาง มาบริ าร
พนั งาน ับรถยนต ผปฏิบัติงานธร าร ผชวย จาพนั งาน
าร งิน ละบัญชี าจางที่ปรึ ษา าจางออ บบ ารับ
รอง บบ, าจางทําระบบ ผนที่ภาษี, าจางทนาย วาม,
าจางผ ชี่ยวชาญบัญชี, าจางปรับปรง ด มน Website,
าตรวจวินิจฉัย ร , าทํา มัน ัตว าจาง รงงานราษฎร
รณีดํา นิน อง าจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทํา พื่อใ
ไดมาซึ่งปายประชา ัมพันธ ปายชื่อ ํานั งาน รือปายอื่นๆ
ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟา/ าติดตั้ง
ประปา พื่อใชในราช าร าติดตั้ง ทรศัพท าใชจายตางๆ
ใน ารติดตั้ง ทรศัพท ย วน าต า า า รื่อง ทรศัพท
ทั้งภายใน ละ รื่อง ทรศัพทภายใน าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ (ที่ไม าลั ษณะที่ดิน ิ่ง อ ราง) ( อง ลัง)

นา : 34/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จํานวน

10,000 บาท

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร พื่อใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารในอาณาจั ร ํา รับพนั งาน ทศบาล ละ
ล จางที่ไดรับ ํา ั่งใ ไป ดินทางไปราช าร ได า บี้ย ลี้ยง
าพา นะ าที่พั าบริ ารจอดรถ าทาอา าศยาน าผาน
ทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน ละ าใช
จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ( อง ลัง)
าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร พื่อจาย ป็น
าใชจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร ได ารับรอง
(รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง
วนทองถิ่น) รือตอนรับบ ล/ ณะบ ลที่มานิ ทศงาน
ตรวจชมทัศนศึ ษา รือมาดํา นิน ารใดๆอัน ป็นไป พื่อ
ประ ยชน อง ทศบาล
- าใชจายในพิธี ารทางศา นา/รัฐพิธี
- าใชจายใน ารประชมราช าร ฯลฯ ( อง ลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าใชจาย าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม อง
ณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ล จาง ละ
พนั งานจาง อง ทศบาลตําบลวังชัย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( อง ลัง)

นา : 35/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง ารจัดทําปายประชา ัมพันธ

จํานวน

20,000 บาท

รง ารจัดทําปายประ า ัมพันธ พื่อจาย ป็น า
ใชจายใน าร ารจัดทําปายประชา ัมพันธ รือ ารชําระภาษี
ชน ารจัดทําปายไวนิล ปาย ผนพับประชา ัมพันธ ปอรต
ภาษี ฯลฯ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ชง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ีฬา อง อปท.พ.ศ.2559
-ตามระ บียบ าร ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน
าร บิ จาย งิน ารฝา งิน ารตรวจ งิน ละ าร ็บรั ษา
งิน อง อปท. พ.ศ.2547 รวมถึงที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนา อง ทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 3-46 ลําดับที่ 17 ( อง ลัง)
รง ารจาง มาบริ ารใ ชมชน ็บ าธรรม นียม ยะมลฝอย

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารตาม รง าร
จาง มาบริ ารใ ชมชน ็บ าธรรม นียม ยะมลฝอย ใน
ต ทศบาลตําบลวังชัย ทั้ง 14 ชมชน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ีฬา อง อปท.พ.ศ.2559
-ตามระ บียบ าร ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน
าร บิ จาย งิน ารฝา งิน ารตรวจ งิน ละ าร ็บรั ษา
งิน อง อปท. พ.ศ.2547 รวมถึงที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนา อง ทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 3-105 ลําดับที่ 1 ( อง ลัง)

นา : 36/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง ารฝึ อบรม ารปฏิบัติงานในระบบบัญชี อมพิว ตอร ององ
ป รอง วนทองถิ่น (E-LAAS)
รง ารฝึ อบรม ารปฏิบัติงานในระบบบัญชี
อมพิว ตอร ององ รป รอง วนทองถิ่น(E-LAAS)
พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารจัดงาน รง าร
ฝึ อบรม ารปฏิบัติงานในระบบบัญชี อมพิว ตอร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น(E-LAAS) ป็น าวั ด รื่อง
ียน ละอป รณ าถาย อ าร ละ ิ่งตีพิมพ า ชา
อป รณตางๆใน ารฝึ อบรม าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน
ารฝึ อบรม า ระ ป๋า อ าร ํา รับผ ารับ าร
ฝึ อบรม าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร าพา นะฯลฯ
-ตามระ บียบม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
-ตามระ บียบม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ
จาย งิน ารฝา งิน ารตรวจ งิน ละ าร ็บรั ษา งิน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ ไ
พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนา อง ทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 10 ลําดับที่ 2 ( อง ลัง)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 37/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง ารฝึ อบรม นวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัด
จาง ละ ารบริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละ ฎ มาย ละ
ระ บียบที่ ี่ยว อง
พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นินฝึ อบรม นวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ด
ภา รัฐ พ.ศ.2560 ละ ฎ มาย ละระ บียบที่ ี่ยว อง
ป็น าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ าถาย อ าร ละ
ิ่งตีพิมพ า ชาอป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม าใชจาย
อื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า อ าร ํา รับ
ผ ารับ ารฝึ อบรม าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
มนา ณวิทยา ร าอา าร าพา นะฯลฯ
-ตามระ บียบม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ตามระ บียบม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน ารตรวจ งิน ละ าร ็บรั ษา งิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ ไ
พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 8 ลําดับที่ 1 ( อง ลัง)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 38/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง ารอบรมใ วามร วาม าใจ ับผประ อบ าร ตามพระราช จํานวน
บัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ. 2562 ทศบาลตําบลวังชัย
อํา ภอน้ําพอง จัง วัด อน น ประจําปีงบประมาณ 2565

30,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารจัดงาน รง าร
อบรมใ วามร วาม าใจ ับผประ อบ ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562 ป็น าวั ด
รื่อง ียน อป รณ าถาย อ าร ละ ิ่งตีพิมพ า ชา
อป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า อ าร ํา รับผ ารับ ารฝึ
อบรม าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร
าอา าร าพา นะฯลฯ
-ตามระ บียบม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ตามระ บียบม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน
ารฝา งิน ารตรวจ งิน ละ าร ็บรั ษา งิน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 11 ลําดับที่ 3 ( อง ลัง)
าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

30,000 บาท

าบํารงรั ษา ละซอม ซม พื่อใชจายใน ารบํารง
รั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
ชน ซอม ซมรถยนต รถจั รยานยนต ต๊ะ าอี้ รื่องปรับ
อา าศ รื่อง อมพิว ตอร ทรทัศน ฯลฯ ละทรัพย ินอื่น
ที่ชํารด ( อง ลัง)
ค่าวัสดุ

รวม

171,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

วั ด ํานั งาน
าวั ด ํานั งาน พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั งาน
ตาง ๆ ที่จํา ป็นตองใชใน ํานั งาน ชน ระดาษ มึ พิมพ
อ าร ดิน อ ยางลบ รื่อง ียน บบพิมพตางๆ ใบ ร็จ
รับ งินที่ ั่งซื้อจา รงพิมพฯลฯ ละวั ด ํานั งานอื่น ๆ
ที่จํา ป็น ( อง ลัง)

นา : 39/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ดไฟฟา ละวิทย

จํานวน

2,000 บาท

วั ดงานบานงาน รัว

จํานวน

10,000 บาท

วั ดงานบานงาน รัว จาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบาน
งาน รัว ชน ไม วาด ระดาษชําระ ชด า ฟ วน้ํา
น้ํายาดับ ลิ่น จานรอง ถวยชาม ชอน อม ถาด ถัง มอ
ไฟฟา ระติ น้ํารอน ระติ น้ํา ็ง ถัง ยะ ถังน้ํา ฯลฯ
ละอื่นๆ ( อง ลัง)
วั ด อ ราง

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วั ดไฟฟา ละวิทย จาย ป็น าวั ดไฟฟา ละวิทย ชน
ลอดไฟ ายไฟ ปลั๊ ไฟฟา ายอา าศ รือ รื่องรับ
ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม บต ตอรี่ ซลา ซลล
ลองรับ ัญญาณ ฯลฯ องใชอื่นๆ ที่จํา ป็น ( อง ลัง)

วั ด อ ราง จาย ป็น าวั ด อ รางชนิดตางๆ ชน
ตะป ปน ระ บื้อง อน ีม จอบ ทราย ัง ะ ี ไม ี ทป
วัดระยะ ตลับ มตร รื่องยิงตะป อิฐ นั่งราน วานมือ ฯลฯ
ละอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ( อง ลัง)

วั ดยานพา นะ ละ น ง
วั ดยานพา นะ ละ น ง พื่อจัดซื้อวั ดยานพา นะ
ละ น ง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อต ละ ร
ายไมล พลา ฟิลม รอง ง น้ํา ลั่น ฯลฯ บต ตอรี่ ละ
วั ดอื่น ๆ รือที่จํา ป็น ( อง ลัง)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น พื่อจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง
ละ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น
น้ํา ลั่น ฯลฯ ( อง ลัง)

นา : 40/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

20,000 บาท

วั ด ฆษณา ละ ผย พร ป็นปายประชา ัมพันธ
ระดาน ียน ป ตอร ฟิลม ถบบันทึ ียง รือภาพ
รป ี รือรป าวดําที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ภาพดาว ทียม
อ าร ผย พร ผล ารดํา นินงาน ฟิลม ไลด มม มรี่ ารด
ี พ ันฯลฯ ที่จํา ป็น ( อง ลัง)

วั ด อมพิว ตอร
วั ด อมพิว ตอร ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน
มึ พิมพ ํา รับพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล นวย
ประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง
ปนอั ระ รือ ปนพิมพ มนบอรด มม มรี่ชิป มา
รื่อง ระจาย ัญญาณ รื่องอาน ละบันทึ อมล บบ
ตางๆ ชน บบดิ ตต บบฮารดดิ ต ฯลฯ ละวั ด
อื่นๆ ที่จํา ป็น ( อง ลัง)

าบริ ารไปรษณีย จาย ป็น าใชจาย ารจัด งไปรษณีย
นัง ือราช าร าบริ ารธนาณัติ ละจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
าธรรม นียม าร อน งิน ในระบบบริ าร าร งิน าร ลัง
ภา รัฐ บบอิ ล ทรอนิ (GFMIS) ป็นตน ( อง ลัง)

นา : 41/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

ลอง ทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมมมอง งที่ ํา รับติดตั้ง จํานวน
ภายนอ อา าร

500,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

พื่อใชจาย ป็น าจัดซื้อ ลอง ทรทัศนวงจรปิดชนิด
รือ าย บบมมมอง งที่ ํา รับติดตั้งภายนอ อา าร
พรอมติดตั้งระบบประ อบดวย
1. ลอง ทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมมมอง
งที่ จํานวน 16 ตัว
2.อป รณบันทึ ภาพผาน รือ าย(Network Video
Recorder) บบ 16 ชอง
3.จอมอนิ ตอร นาด 40 นิ้ว
4. รื่อง ํารองไฟ นาด 1KHz
5.ต RACK นาด 6 U
6. รื่อง ง ัญญาณ จํานวน 1 ตัว
- า ระจาย ัญญาณ 1 ชด
- รื่องรับ ัญญาณ 8 จด
จดติดตั้งตาม บบ ปลน อง ทศบาลตําบลวังชัย รือ
อาจ ปลี่ยน ปลงตามที่ ทศบาลตําบลวังชัย ็นวาจํา ป็น
รือมี วาม มาะ ม
-ตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน อง
ระบบ ลอง ทรทัศนวงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2564
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 47 ลําดับที่ 8 ( ํานั ปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

2,596,560 บาท

รวม

1,843,560 บาท

รวม

1,843,560 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

446,520 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตํา นง
จาพนั งานปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
าจางล จางประจํา

จํานวน

308,040 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าจางล จางประจํา ละ งินปรับปรง
าจางล จางประจํา จํานวน 1 อัตรา ตํา นง พนั งาน
ดับ พลิง
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

1,029,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งิน
ปรับปรง าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 7 อัตรา
ได ตํา นง พนั งาน ับรถยนต 1 อัตรา ละพนั งาน
ดับ พลิง 6 อัตรา
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 ( ํานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง
จํานวน 4 อัตรา ตํา นง พนั งานดับ พลิง
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล มี ิทธิ
บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม
ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ
าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ
นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง (งานปอง ันฯ ํานั ปลัด)
ค่าใช้สอย

รวม

683,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารปอง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารปอง ัน ละ ไ ปัญ ายา
พติดตามยทธศา ตร 5 รั้วปอง ัน ชน าใชจาย ี่ยว ับ
ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม าทําปาย รง าร าวั ด
รื่อง ียน าตอบ ทนวิทยา ร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม
าอา าร ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ละจํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-93
ลําดับที่ 1 (งานปอง ันฯ / ํานั ปลัด)
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รง ารปอง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารปฏิบัติ นาที่ประจําจดตรวจ จด
บริ ารประชาชน พื่อปอง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต ชน าวั ด อป รณ ปาย
ประชา ัมพันธ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่น
ที่จํา ป็น ละ ี่ยว อง
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ใ อา า มั รปอง ันภัยฝายพล รือน อง อปท. พ.ศ.2560
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-92
ลําดับที่ 2 ยทธศา ตรที่ 2 นวทางที่ 2.3 (งานปอง ัน )

รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจํา ทศบาล
พื่อ ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรม ใ วามร ี่ยว ับ าร
จัด าร าธารณภัย บื้องตน ระบบบัญชา าร ต ารณ (ICS)
าร วบ ม ั่ง าร ารบริ ารจัด าร าธารณภัยในพื้นที่ ิด
ตที่ ป็นรป บบ ละมีมาตรฐาน ดียว ัน ชน าตอบ ทน
วิทยา ร าวั ดอป รณ าจัด ถานที่ฝึ อบรม า บี้ย ลี้ยง
าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าปาย รง าร ละ
าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ละจํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่
มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวา ม. 2562
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 นา 3-89 ลําดับ
ที่3 ยทธศา ตรที่ 2 นวทางที่ 2.2 (งานปอง ันฯ/ ํานั ปลัด)
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รง ารฝึ อบรม ละซอม ผนปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
พนั งาน ล จาง ถานศึ ษา ละ ถานประ อบ ารใน ต

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรม ํา รับ ถานประ อบ าร
ละ ถานศึ ษาใน ตพื้นที่ ทศบาล าม อ ั่ง าร ระทรวง
ม าดไทย มื่อวันที่ 22 มี. . 2560 รื่อง าร พิ่ม วามระมัด
ระวัง ใน ารปอง ัน ละระงับอั ีภัยใน ถานที่ราช าร
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-89
ลําดับที่ 2 ยทธศา ตรที่ 2 นวทางที่ 2.2 (งานปอง ันฯ)
รง าร ง ริมอา า มั รปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.)
พื่อ ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรมทบทวน อปพร. พื่อ
ใ มี วามพรอม ํา รับ ารปฏิบัติ นาที่ อปพร. ชน าตอบ
ทนวิทยา ร าวั ดอป รณ าจัด ถานที่ ารฝึ อบรม า
พิมพใบประ าศ าอา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าปาย รง าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-89
ลําดับที่ 3 ยทธศา ตรที่ 2 นวทางที่ 2.2 (งานปอง ันฯ)
รง ารอบรมวินัยจราจร ละ วามปลอดภัยทางถนน
พื่อ ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรม ใ วามร ี่ยว ับวินัย
จราจร ละ วามปลอดภัยทางถนน นั รียน ผใชรถใชถนน
ถานศึ ษา ดยมี าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดอป รณ าจัด
ถานที่ฝึ อบรม าอา าร าอา ารวาง ละ ร้องดื่ม า
ปาย รง าร ละ าใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว อง
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-89
ลําดับที่ 3 ยทธศา ตรที่ 2 นวทางที่ 2.2 (งานปอง ันฯ)
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าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

60,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภท
วั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระ
พรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง วงประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน
ีมล๊อ ล๊อ ียรล๊อ ลัตซ ระจ งมน ล๊อ พวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ยาง
รถยนต น้ํามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล พลา ฟิลม
รอง ง บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล) ชด ียรรถยนต
บร รัช พวงมาลัย ายพาน ใบพัด มอน้ํา ัว ทียน
บต ตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ นา ไฟ บร อาน
จั รยาน ตลับ ล ปืน ระจ มอง างรถยนต ันชนรถยนต
็ม ัดนิรภัยฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
(งานปอง ันฯ ํานั ปลัด)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

80,000 บาท

พื่อ ป็นจาย ป็น าซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ
ามารถใชงานไดตามป ติ ชนซอม ซมพั ด รภัณฑ ได
รถยนต รถดับ พลิง รื่อง อมพิว ตอร รื่องพิมพ วิทย
ื่อ าร ต๊ะ าอี้ ฯลฯ (งานปอง ันฯ ํานั ปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะ ละ น ง

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด
ิ้น ปลือง รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน
า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ๊ งตม
น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ตาน้ํามันจารบี น้ํามัน รื่องถาน ๊า ฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
(งานปอง ันฯ ํานั ปลัด)
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วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด รื่องดับ พลิง

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด รื่องดับ พลิง ประ ภทวั ด
ิ้น ปลืองรายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ถังดับ พลิง
ล บอลดับ พลิง ฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
(งานปอง ันฯ ํานั ปลัด)
วั ดจราจร

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นงิน าวั ดจราจร วั ด ิ้น ปลืองตาง ๆ ชน
รวยจราจร ผง ั้นจราจร ผง ั้นจราจรบรรจน้ํา า บง
ลน ระจ ง ที่ ั้นลอ ยางชะลอ วาม ร็ว ระบองไฟ
ละอื่นๆที่จํา ป็น ฯลฯ
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
(งานปอง ันฯ ํานั ปลัด)
งบเงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
อด นน รง ารปอง ัน ไ ปัญ ายา พติดอํา ภอน้ําพอง
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารปอง ัน ละ ไ ปัญ า
ยา พติดอํา ภอน้ําพอง ประจําปี พ.ศ.2564 ํา รับที่ทํา าร
ป รองอํา ภอน้ําพอง ตาม นัง ืออํา ภอน้ําพอง ที่
0418/1533 ลว 4 ม.ย. 64
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นน
อง อปท. พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-114
ลําดับที่ 1 ( ํานั ปลัด)

นา : 48/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,815,360 บาท

รวม

1,307,760 บาท

รวม

1,307,760 บาท

จํานวน

1,247,760 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง งิน ดือน
พนั งาน ทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตํา นงผอํานวย าร อง าร
ศึ ษา น.ฝายบริ าร ารศึ ษา นั วิชา ารศึ ษา จาพนั งาน
ธร าร ละ รผด ล ด็ (2อัตรา) -ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ.
.ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม
2558 ละตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งินประจําตํา นง
จํานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง องพนั งาน ทศบาลในตํา นง
ผอํานวย าร อง ารศึ ษา 3,500 บาท/ ดือน ละ ัว นาฝาย
บริ าร ารศึ ษา 1,500 บาท/ ดือน ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ.
.ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม
2558 ละตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น า งินรางวัลใน ารปฏิบัติงาน อง จา นาที่
ตํารวจที่มาปฏิบัติงาน รือ าตอบ ทน ณะ รรม าร รือ ณะ
อน รรม ารตาง ๆ ที่ไดรับ ตงตั้งใ ปฏิบัติงานที่ ี่ยว อง ับ
ทศบาล ละ าใชจายอื่น ๆ ( อง ารศึ ษา)

รวม

448,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

นา : 49/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานใน
ที่ตั้ง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง
ํานั งาน รือ ดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ
ป็นผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน
ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ ทนตาม ฎ มายวาดวย
ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบลดวย ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
( อง ารศึ ษา)
า ชาบาน
จํานวน

170,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล มี ิทธิ บิ
า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลา ม
2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชา
บาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่
ี่ยว อง ( อง ารศึ ษา)
ค่าใช้สอย

รวม

198,000 บาท

จํานวน

128,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- ารับวาร าร ฆษณา ละ ผย พร พื่อจาย ป็น า ฆษณา
ิจ าร าว าร อง ทศบาล
- า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าลง
ทะ บียนตางๆ าจาง มาบริ าร
- าติดตั้งไฟฟา าบํารงรั ษา ละซอม ซม
- าปั าพาด ายนอ ถานที่ราช าร
- าติดตั้งประปา า ชาอิน ตอร น็ตราย ดือน
- าธรรม นียม าทนาย วาม าธรรม นียมใน ารระวัง
ชี้ นว ตที่ดิน รมที่ดิน
- าจาง มาบ ลภายนอ ทํา วาม ะอาดด ล วาม
รียบรอยภายในอา าร ํานั งานศนยพัฒนา ด็ ล็ รืองาน
อื่นๆ องศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวังชัย( อง ารศึ ษา)

นา : 50/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน
าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลง
ทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( อง ารศึ ษา)
าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจาย าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
อง ณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ล จาง
ละพนั งานจาง อง ทศบาลตําบลวังชัย
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( อง ารศึ ษา)
รง ารจัดทํา ผนพัฒนา ารศึ ษา

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดทําประชมประชา ม พื่อ
จัดทํา ผนพัฒนา ารศึ ษา รือจัดทําประชา มอื่น ๆ ชน า
ใชจายใน ารต ตง ถานที่ าปาย รง าร าตอบ ทน
วิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ
ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2564 ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 2 ลําดับที่ 1 ( อง ารศึ ษา)
าบํารงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารบํารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน อง
ปฏิบัติ าร รภัณฑที่ชํารด ีย าย รือทรัพย ินอื่นที่ชํารด
ีย ายใ ใชงานได ป็นป ติ ( อง ารศึ ษา)

นา : 51/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ํานั งาน ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน าร
ซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล
นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ปลงลบ
ระดานดํา ตรายาง าตั้ง( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง
อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ
ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปาย
จราจร รือ ผนปายตาง ๆ มลี่,มานปรับ ง (ตอผืน) พรม
(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วนพระพทธรป พระบรมรปจําลอง
ระ ป๋า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อปา ายางลบ
น้ํายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด
ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี บบใ
น้ํายาลบ ระดาษไ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มด
ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มดบัญชี มดประวัติ า
ราช าร บบพิมพผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ
รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง
น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งานฯลฯ
( อง ารศึ ษา)

รวม

70,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

นา : 52/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

59,600 บาท

รวม

59,600 บาท

จํานวน

51,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือจานบันทึ อมล อป รณ
บันทึ อมล(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,
Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
ทปบันทึ อมล(Reel MagneticTape,Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ
อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ปนอั ระ
รือ ปนพิมพ(Key Board) มนบอรด (Main Board)
มม มรี่ซิป(Memory Chip) ชน RAM ัตซีทฟีด ตอร
(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ(Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ
(Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) ชน Ethernet
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
ป็นตน รื่องอาน ละบันทึ อมล บบตางๆ ชน บบ
ดิ ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบ
ซีดีรอม (CD-ROM) บบออพติ อล (Optical) ป็นตน
( อง ารศึ ษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑยานพา นะ ละ น ง
รถจั รยานยนต
พิ่อจาย ป็น งิน าจัดซื้อรถจั รยานยนต นาด 110 ซีซี
บบ ียรอัต นมัติ ( ณลั ษณะรา าตามมาตรฐาน รภัณฑ
ํานั งบประมาณฉบับ ดือนธันวา ม 2563)( อง ารศึ ษา)

นา : 53/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รภัณฑงานบานงาน รัว
รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น

จํานวน

8,000 บาท

รวม

4,792,280 บาท

รวม

697,680 บาท

รวม

697,680 บาท

าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

577,680 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรง
าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 5 อัตรา ตํา นง ผด ล ด็
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 ละตาม ผนอัตรา ําลัง าม
ปี พ.ศ.2564-2566 ( อง ารศึ ษา)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น จํานวน
1 รื่อง ดยมี ณลั ษณะดังนี้ ป็น รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น
นาดถังน้ํา 20 ลิตร มีปม ดชองน้ํารอน ละน้ํา ย็น ย
จา ัน จัดซื้อตามมาตรฐานรา าตามทองตลาด
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นา 46 ลําดับที่ 2 ( อง ารศึ ษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง จํานวน
5 อัตรา ตํา นงผด ล ด็ -ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
ละตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566( อง ารศึ ษา)

นา : 54/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

งบดาเนินงาน

รวม

3,984,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,414,000 บาท

จํานวน

440,000 บาท

รง าร ิน อด ปรง ลา ลน น ับ นนอย

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ าร าวั ด อป รณใน าร ง ริม
ิจ รรมใ วามร ผป รอง ละ าใชจายอื่นๆ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 นาที่ 3-39 ลําดับที่ 19 ( อง ารศึ ษา)
รง าร ง ัน ีฬาศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวังชัย

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น า ฆษณา ิจ าร าว าร อง ทศบาล า ย็บ
นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนตางๆ า
จาง มาบริ าร าติดตั้งไฟฟา าบํารงรั ษา ละซอม ซม
าปั าพาด ายนอ ถานที่ราช าร าติดตั้งประปา า ชา
อิน ตอร น็ตราย ดือน าธรรม นียม าทนาย วาม าธรรม นียม
ใน ารระวังชี้ นว ตที่ดิน รมที่ดิน าจาง มาบ ลภายนอ
ทํา วาม ะอาดด ล วาม รียบรอย ภายในอา าร รืองานอื่น ๆ
องศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวังชัย ( อง ารศึ ษา)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
า รื่องดื่ม น้ํา ็ง า องรางวัล า ชา รื่อง ียง า
ม ร พ าต ตง ถานที่ าตอบ ทน ละ าใชจายอื่น ๆ
ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2564 ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 5 ลําดับที่ 4 ( อง ารศึ ษา)

นา : 55/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง ารทัศนศึ ษา ลง รียนรนอ ถานที่

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
าอา าร ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยทธศา ตรที่ 1
นวทาง 1.1 นาที่ 3-40 ลําดับที่ 26 ( อง ารศึ ษา)
รง ารนิทรรศ าร าร รียนรนํา ล วาง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
าอา าร ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยทธศา ตรที่ 1 นว
ทาง 1.1 นาที่ 3-37 ลําดับที่ 12 ( อง ารศึ ษา)
รง ารพัฒนาบ ลา รทาง ารศึ ษา
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ด อป รณ าอา ารวาง รื่องดื่ม า
ตอบ ทนวิทยา ร าที่พั าพา นะ ละ าใชจายอื่น ๆ
ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยทธศา ตรที่ 1
นวทาง 1.1 นาที่ 3-40 อที่ 27 ( อง ารศึ ษา)

นา : 56/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง าร ยี่ยมบาน าน ัมพันธ ายใยรั

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ าร าวั ด อป รณใน าร ง ริม
ิจ รรมใ วามร ผป รอง ละ าใชจายอื่นๆ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตรที่ 1
นวทาง 1.1 นาที่ 3-40 ลําดับที่ 25 ( อง ารศึ ษา)
รง ารวัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารจัดงาน
วัน ด็ งชาติ ชน ารับรอง าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่
ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว อง าใชจายใน าร
ประ วด รือ ง ัน าจาง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ
าร ดง ละ าใชจายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน
ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว องใน ารจัดงานฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตรที่ 1
นวทาง 1.1 นาที่ 3-38 อที่ 16 ( อง ารศึ ษา)
รง ารศนย ามวัย ทิดไทอง ราชันย
พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร า
รื่องดื่ม น้ํา ็ง า องรางวัล า ชา รื่อง ียง าม ร พ า
ต ตง ถานที่ าตอบ ทน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตรที่ 1
นวทาง 1.1 นาที่ 3-38 ลําดับที่ 14 ( อง ารศึ ษา)

นา : 57/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง าร ง ริม ณภาพ ารจัด ารศึ ษาปฐมวัย
1. ิจ รรมประชมผป รองนั รียน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
า รื่องดื่ม าตอบ ทน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 ฉบับ ปลี่ยน ปลง นาที่ 1 อที่ 1.1
2. ิจ รรม ง ริม ภาพชองปา ด็ ล็ 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
า รื่องดื่ม าตอบ ทน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 ฉบับ ปลี่ยน ปลง นาที่ 1 อที่ 1.2
3. ิจ รรมปอง ัน วบ ม ร ติดตอในศนยพัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตําบลวังชัย 15,000 บาท
พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
า รื่องดื่ม าตอบ ทน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 ฉบับ ปลี่ยน ปลง นาที่ 1 อที่ 1.3
4. ิจ รรมประ ัน ณภาพภายใน ถานศึ ษา
5,000 บาท
พื่อจาย ป็น าวั ด อป รณที่จํา ป็นตองใชใน ิจ รรม
ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 ฉบับ ปลี่ยน ปลง นาที่ 2 อที่ 1.6
5. ิจ รรมดาว ง วามดี 5,000 บาท
พื่อจาย ป็น าวั ด อป รณที่จํา ป็นตองใชใน ิจ รรม
ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 ฉบับ ปลี่ยน ปลง นาที่ 2 อที่ 1.9
ละ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร
งนั ีฬา ารวม ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

45,000 บาท

นา : 58/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
1) งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร ลางวัน
จํานวน 412,000 บาท
พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อวัตถดิบใน ารประ อบ
อา าร ลางวัน/จัดจางทําอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ในศนย
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล รวมจํานวนประมาณ 80 น
( 80 น x245 วัน x 21 บาท )
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 นาที่ 3-37 ลําดับที่ 13 ( อง ารศึ ษา)
2) งินอด นน ํา รับ นับ นน าใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ 182,000 บาท พื่อจาย ป็น
- าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) 136,000 บาท
พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน
วั ด ารศึ ษา ละ รื่อง ลนพัฒนา าร ด็ ํา รับ ด็ ใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาล รวมจํานวนประมาณ 80 น
นละ 1,700 บาท
- า นัง ือ รียนอัตรา นละ 200 บาท/ ปี รวม
8,000 บาท พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน จํานวน 40 น
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ ปี
รวม 8,000 บาท พื่อจาย ป็น าอป รณ าร รียน
จํานวน 40 น
- า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี
รวม 12,000 บาท พื่อจาย ป็น า รื่อง บบนั รียน
จํานวน 40 น
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ ปี
รวม 18,000 บาท พื่อจาย ป็น า ิจ รรมพัฒนาผ รียน
จํานวน 40 น
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.1 นาที่ 3-41 ลับดับที่ 30 ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

594,000 บาท

นา : 59/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง าร ื่อ ราง รร นวัต รรม าร รียนร

จํานวน

พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
า รื่องดื่ม น้ํา ็ง า องรางวัล า ชา รื่อง ียง า
ม ร พ าต ตง ถานที่ าตอบ ทน ละ าใชจายอื่น ๆ
ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2564 ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 3 ลําดับที่ 2 ( อง ารศึ ษา)
รง าร นนอยนั วิทยาศา ตร
จํานวน
(Science Junior)

20,000 บาท

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าพิธี าร าจัด ถานที่ าวั ด าอา าร
า รื่องดื่ม น้ํา ็ง า องรางวัล า ชา รื่อง ียง า
ม ร พ าต ตง ถานที่ าตอบ ทน ละ าใชจายอื่น ๆ
ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่
1/2564 ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 4 ลําดับที่ 3 ( อง ารศึ ษา)
รง าร อง รียน ริมปัญญา

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ด ารศึ ษา ื่อ าร อนที่ ง ริม
พัฒนา ารทั้ง 4 ดาน ใ มีพัฒนา าร มวัย ฯลฯ
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2564 ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 7 ลําดับที่ 6 ( อง ารศึ ษา)
าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารบํารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน
องปฏิบัติ าร รภัณฑที่ชํารด ีย าย ( อง ารศึ ษา)

นา : 60/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟา ละวิทย
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดไฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด
งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระ
พรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง อาทิ ชน ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว รงไฟฟา
รื่องวัด ระ ไฟฟา รื่องวัด รงดันไฟฟา มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟา รื่องประจไฟ ฟิว ทปพัน ายไฟฟา
ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟา ปลั๊
ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอร ละชิ้น วนวิทย
ล ถวย ายอา า ศรีซี ตอรมฟวิ่ง อย อน ดน ซอร
า ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ า
อา าศ ํา รับวิทย, รื่องรับ ทรทัศน,จานรับ ัญญาณ
ดาว ทียม ดอ ลํา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ
ผงบัง ับทางไฟฯลฯ ( อง ารศึ ษา)

รวม

2,490,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

นา : 61/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ดงานบานงาน รัว
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดงานบานงาน รัว ประ ภท
วั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ
ดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน
า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน ตาม
ตัวอยาง ารจํา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด
รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน
มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด
วน้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ ลิ่น ปรง
ไม วาด ง มง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ถวยชาม
ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟา
ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา
รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟา มอไฟฟา รวมถึง มอ ง
าวไฟฟา ระติ น้ํารอน ระติ น้ํา ็ง ถัง ๊ ตา
ผา ม ผาป ต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- พื่อจาย ป็น งิน าอา าร ริม(นม) รวมถึงรายจาย
ที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง ป็นตน ตาม
ตัวอยาง ารจํา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด
รภัณฑ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2563 อาทิ
ชน นม ฯลฯ ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

2,280,000 บาท

นา : 62/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด อ ราง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด
ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อ
จัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า
น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนไมตางๆ อน
ีมชะ ลงจอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม ทปวัดระยะ รื่องวัด
นาด ล็ ชนตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ
ราวพาดผาน้ํามันทาไมทิน นอร ีปนซี มนตทรายอิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปน าว
ทอน้ํา ละอป รณประปาทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
( อง ารศึ ษา)
วั ดยานพา นะ ละ น ง
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภท
วั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระ
พรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง อาทิ ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่อน ีมล๊อ ล๊อ ียร ล๊อ ลัตซ ระจ งมน ล๊อ พวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร
ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล พลา
ฟิลม รอง ง บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล) ชด ียร
รถยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน ใบพัด มอน้ํา
ัว ทียน บต ตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ นา ไฟ บร
อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต ันชน
รถยนต ็ม ัดนิรภัยฯลฯ ( อง ารศึ ษา)

นา : 63/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ๊ งตม น้ํามัน ชื้อ พลิง
น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี
น้ํามัน รื่อง ถาน ๊า ฯลฯ ( อง ารศึ ษา)
วั ด าร ษตร

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด าร ษตร ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ิน ใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่
ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง อาทิ ชน ียว ปริง ลอร(Sprinkler) จอบ มน
จานพรวน ผานไถ ระทะ ราดซี่พรวนดินระ วาง ถว รื่อง
ดั มลง ตะ รงรอน บน ธ อวน( ํา ร็จรป) ระชังป๋ย ยา
ปอง ัน ละ ําจัดศัตรพืช ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว
พันธ ัตวปี ละ ัตวน้ํา น้ํา ชื้อพันธ ัตว วั ด พาะชํา อป รณ
ใน าร ยายพันธพืช ชน ใบมีด ชือ ผาใบ รือผา
พลา ติ นา า ปอง ัน ๊ พิษฯลฯ ( อง ารศึ ษา)
วั ด ารศึ ษา

จํานวน

70,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ารศึ ษา ประ ภทวั ด รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม บํารง รั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระ
พรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง น บบจําลองภมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อน
ทําดวยพลา ติ ระดานลื่นพลา ติ บาะยืด ยน บาะ
มวยปล้ํา บาะย ดฯลฯ ( อง ารศึ ษา)
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
พื่อจาย ป็น าไฟฟาศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาล ที่ตอง
ชําระ าไฟฟาใ ับ ารไฟฟา วนภมิภา ( อง ารศึ ษา)

นา : 64/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

าน้ําประปา าน้ําบาดาล

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าน้ําประปาศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ที่ตองชําระ าน้ําประปาใ ับ ารประปา วนภมิภา
( อง ารศึ ษา)
าบริ าร ทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

110,600 บาท

รวม

110,600 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

33,600 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพท อง ศนยพัฒนา ด็ ล็
( อง ารศึ ษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน
ต อ ารบาน ลื่อน
พื่อจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน จํานวน 2 ลัง
ณลั ษณะ ละรา า ป็นไปตาม ณฑมาตรฐานรา าตาม
ทองตลาด ( อง ารศึ ษา)
รภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
รื่องมัลติมี ดีย ปร จ ตอร
พื่อจัดซื้อ รื่องมัลติมี ดีย ปร จ ตอรระดับ XGA นาด
4,000 ANSI Lumen
1. ป็น รื่องฉายภาพ ลน ดียว ามารถตอ ับอป รณ
พื่อฉายภาพ ปร จ ตอร จา อมพิว ตอร ละวิดี อ
2.ใช3D DLP รือ 3 LCD รือ LCD Panel รือ
ระบบ DLP
3.ระดับ XGA ป็นระดับ วามละ อียด องภาพ
4. นาดที่ ํา นด ป็น นาด า วาม อง วาง ั้นต่ํา
(ANSI Lumens)
-รา าตามมาตรฐาน รภัณฑ ํานั งบประมาณ ฉบับ
ดือน ธันวา ม 2563
5.จอรับภาพ บบ ลื่อนที่ได
(มาตรฐานรา าตามทองตลาด)
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 48 ลําดับที่ 10 ( อง ารศึ ษา)

นา : 65/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รภัณฑงานบานงาน รัว
ชด ต๊ะ าอี้ทาน าว ด็
พื่อจัดซื้อ ต๊ะ าอี้ทาน าว ด็ จํานวน 15 ชด
- ณลั ษณะ ละรา า ป็นไปตาม ณฑมาตรฐานรา า
ตามทองตลาด
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 48 ลําดับที่ 9 ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

45,000 บาท

นา : 66/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
รื่อง อมพิว ตอร ( น๊ตบ๊ )
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั
(4 core) จํานวน 1 นวย ดยมี ณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวย วามจํา บบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB
ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.3 GHz
ละมี นวยประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing
Unit) ไมนอย วา 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี นวย วามจ า บบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB
ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.8 GHz
ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม
ามารถใน ารประมวลผล ง
- มี นวย วามจ า ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา
นาดไมนอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด
วามจไมนอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive
นาด วามจไมนอย วา 250 GB จ านวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา
1,366 x 768 Pixel ละมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
ไมนอย วา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จํานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) ละ Bluetooth
-รา าตามมาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภา ม 2563 ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

22,000 บาท

นา : 67/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

4,430,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

4,400,000 บาท

รวม

4,400,000 บาท

อด นนอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนใน รง รียน ัง ัด พฐ.ใน ต จํานวน
ทศบาล

4,400,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ง ริม ลมอาชีพวิถีภมิปัญญาทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารพัฒนา ลมอาชีพ ตามวิถี
ภมิปัญญาทองถิ่นใ ับประชาชนใน ต ทศบาลไดมีรายได
พิ่ม มี ณภาพชีวิตที่ดี ึ้น ดย ป็น าใชจาย ชน าต ตง
ถานที่ าปาย าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่
1/2564 ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 6 ลําดับที่ 5 ( อง ารศึ ษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร

พื่อจาย ป็น งินอด นน าอา าร ลางวัน องนั รียน
ใน รง รียนที่ตั้งอยใน ต อง ทศบาล ือ รง รียนน้ําพอง
รง รียนชมชน นอง งวิทยา จํานวนประมาณ 1,050 น
นละ 21 บาท จํานวน 200 วันทํา าร
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตร
ที่ 1 นา 3-108 ลําดับที่ 1 ( อง ารศึ ษา)

นา : 68/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

3,865,610 บาท

รวม

1,043,610 บาท

รวม

1,043,610 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

988,650 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตํา นงผอํานวย
าร อง าธารณ ละ ิ่ง วดลอม ัว นาฝายบริ ารงาน
าธารณ
ละ จาพนั งานธร าร
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

3,960 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ับพนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิ
ไดรับ ได งิน าตอบ ทนพิ ศษ งิน พิ่มตาม ณวฒิ งิน า
ตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร รบ (พ. .ร) ตาม
ที่ ลั ณฑ ํา นด องตํา นง จาพนั งานธร าร จํานวน
330 บาท/ ดือน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งินประจําตํา นง

จํานวน

51,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง องพนั งาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ์ไดรับ งินประจําตํา นง ดังนี้ ผอํานวย าร อง
าธารณ ละ ิ่ง วดลอม 3,500 บาท/ ดือน ละ ัว นา
ฝายบริ ารงาน าธารณ 1,500 บาท/ ดือน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566

นา : 69/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

งบดาเนินงาน

รวม

2,814,000 บาท

รวม

202,000 บาท

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน
จา นาที่ทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ ดยลั ษณะงาน วนใ ญตอง
ปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ
วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน รือ ดยลั ษณะงาน วนใ ญ
ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ
วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน รือ ดยลั ษณะงานป ติ
ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติงาน
นั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน
าตอบ ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตําบล ละอง าร
บริ าร วนตําบลดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
( อง าธารณ ฯ)
า ชาบาน

จํานวน

92,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล มี ิทธิ บิ
า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลา ม
พ.ศ. 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ
ที่ ี่ยว อง ( อง าธารณ ฯ)

นา : 70/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ผบริ าร
พนั งาน ทศบาล ละล จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
องบตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง
ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่
มท 0809.3/ว 013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง าร
บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559
รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ( อง าธารณ ฯ)
ค่าใช้สอย

รวม

1,850,000 บาท

จํานวน

1,750,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
ราบจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- าถาย อ าร า ฆษณา ละ ผย พร า ย็บ นัง ือ
าป นัง ือ าลงทะ บียน าธรรม นียม าจาง มาบริ าร
ตาง ๆ าจาง มา รงงานใ บ ลภายนอ ทํางานอยางใด
อยาง นึ่ง ชน าจาง มา ็บ น ยะมลฝอย าจาง มา
รงงานทํา วาม ะอาด าจาง มาทํา อง าจาง มา ําจัด
ยะมลฝอย าใชจายใน ารทํา วาม ะอาด าใชจายใน าร
ทําประ ันภัยทรัพย ิน าติดตั้งไฟฟา ประปา าจาง มา บ
ิ่งปฏิ ล ป็นตน ( อง าธารณ ฯ)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
ป็น ารับรอง อง อปท.ใน ารตอนรับบ ล รือ ณะ
บ ลที่มานิ ทศงานตรวจงาน ยี่ยมชมทัศนศึ ษาดงาน รือมา
ดํา นิน ิจ ารใด ๆ อัน ป็นไป พื่อประ ยชน อง ทศบาล ชน า
อา าร รื่องดื่ม า อง วัญ าใชจายที่ ี่ยว อง ดยใ ตั้งงบ
ประมาณไดไม ินปีละ 1% องรายไดจริง องปีงบประมาณที่
ลวงมา ดยไมรวมรายไดจา งินอด นน ฉพาะ ิจ งิน งินจาย
าด งิน ะ ม ละ งินที่มีผอทิศใ
-ตาม นัง ือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม
พ.ศ.2548 ( อง าธารณ ฯ)

นา : 71/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน
าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลง
ทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( อง าธารณ ฯ)
าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจาย าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
อง ณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ล จาง
ละพนั งานจาง อง ทศบาลตําบลวังชัย
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ
ที่ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( อง าธารณ ฯ)
าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

590,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อ ป็น าซอม ซม รภัณฑ ชน รื่องถาย อ าร รื่อง
อมพิว ตอร รถยนต รถจั รยานยนต ต๊ะ าอี้ ต ็บ อ าร
รื่องปรับอา าศ รื่องรับ ทรทัศน รื่องทําน้ํา ย็น พัดลม
รื่อง ยาย ียง รื่องปรับระบบ ียงตาม าย าบํารงรั ษา
ละซอม ซมทรัพย ินอื่นที่ชํารด ฯลฯ ( อง าธารณ )
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าวั ด ํานั งาน ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ไมบรรทัด ยางลบ ลิป ป๊ ็ม มด ทปใ ทป นัง
ไ ระดาษ าว ระดาษ ารบอน ระดาษไ อมพิว ตอร
ลวด ย็บ ระดาษ าว ฟม มดบัญชี มดประวัติ าราช าร
บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือ
จา ารพิมพ องใชใน ารบรรจ ีบ อ น้ําดื่ม ผา มึ
รื่องพิมพดีด น้ํายาลบ ําผิด าถาย อ าร พระบรม
ฉายาลั ษณ ตะ รง ละอื่น ๆ ที่จํา ป็น ( อง าธารณ ฯ)

นา : 72/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ดไฟฟา ละวิทย

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดอป รณที่ ี่ยว อง ับไฟฟา ละวิทย
ชน ลอดไฟ ายไฟ ทปพัน าย ปลั๊ ไฟ มอ ปลง รื่อง
ตัด ระ ไฟ ละอื่น ๆ ที่จํา ป็น ( อง าธารณ ฯ)
วั ดงานบานงาน รัว

จํานวน

120,000 บาท

วั ด อ ราง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ด ชน ล็ ปนซี มนต ทราย ิน
อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ตะป อน ีม จอบ ียม
น้ํามันทาไม อางลางมือ ทอน้ํา ทอน้ํา ละอป รณ ถ วม
ละอื่นๆ ที่จํา ป็น ( อง าธารณ ฯ)
วั ดยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ตลับล ปืน
น๊อต ร ละอื่น ๆ ที่จํา ป็น ( อง าธารณ ฯ)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

300,000 บาท

พื่อ ป็น าวั ดงานบานงาน รัว ชน ถัง ยะ ปง ตา
มือ ือ ไม วาด ถังน้ํา ปรง ผาป ต๊ะ ถวยชาม ชอม อม
วน้ํา จานรอง ว ระจ งา น้ํายาลางจาน อนดับ ลิ่น
น้ํายาถพื้น ปง ตา ปรยปรับอา าศ น้ํายา ช็ด ระจ
ระดาษชําระ ระติ น้ํารอน ระติ น้ํา ็ง ะละมัง
ละอื่น ๆที่จํา ป็น( อง าธารณ ฯ)

พื่อจาย ป็น าน้ํามันดี ซลน้ํามัน บนซิน ถาน ๊ งตม
น้ํามันอัดจาระบี น้ํา ลั่น น้ํามัน รื่อง ไ รอง ละอืน่ ๆ
ที่จํา ป็น ละ ี่ยว อง ( อง าธารณ ฯ)

นา : 73/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

วั ด ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม
บํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตอง
ชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง อาทิ ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลอง ละระวิงใ ฟิลม
ภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป พ ัน ี
ระดาษ ียน ปร ตอรฟิลม มม มรี่ ารด ฟิลม ไลด ถบบันทึ
ียง รือภาพ (ภาพยนตร,วีดี อ ทป ผนซีดี)รป ี รือ าวดําที่
ไดจา ารลางอัด ยายภาพถายดาว ทียมฯลฯ( อง าธารณ ฯ)
วั ด รื่อง ตง าย
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ด รื่อง ตง าย ํา รับล จางที่
ปฏิบัติ นาที่ในงานรั ษา วาม ะอาด ชน ื้อ าง ง
มว รอง ทา ถงมือ ละอื่น ๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว อง
( อง าธารณ ฯ)
วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

172,000 บาท

าไฟฟา

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ระ ไฟฟาตลาด ด ละศนยบริ าร
าธารณ ฯ( อง าธารณ ฯ)
าน้ําประปา าน้ําบาดาล

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น าประปาตลาด ด ละศนยบริ าร
าธารณ ฯ( อง าธารณ ฯ)
าบริ าร ทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ผน รือจาน อมล ัวพิมพ รือ ถบ
พิมพ ํา รับ รื่อง อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่อง
พิมพ ละ ล ซอร มา ผงปอนอั ระ รือ ปนพิมพ
รื่องอาน ละบันทึ อมล บบตาง ๆ ละวั ดอื่น ๆ
ที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร ( อง าธารณ ฯ)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพทศนยบริ าร าธารณ ฯ
( อง าธารณ ฯ)

นา : 74/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

1,201,320 บาท

รวม

409,320 บาท

รวม

409,320 บาท

จํานวน

409,320 บาท

รวม

407,000 บาท

รวม

42,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รภัณฑงานบานงาน รัว
รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น จํานวน 1 รื่อง
ดยมี ณลั ษณะดังนี้ ป็น รื่องทําน้ํารอน-น้ํา ย็น นาดถังน้ํา
20 ลิตร มีปม ดชองน้ํารอน ละน้ํา ย็น ย จา ัน จัดซื้อตาม
รา าทองตลาด ตาม ผนพัฒนา ทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 45 ลําดับที่ 3 อง าธารณ ฯ)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาลจํานวน 1 อัตรา ตํา นง นั
วิชา าร าภิบาล
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล มี ิทธิ
บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชา
บาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ
ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ( อง าธารณ ฯ)

นา : 75/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

ค่าใช้สอย

รวม

365,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารปอง ัน ละบริ ารจัด าร อด ใน นวยงาน

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารปอง ัน ละ
บริ ารจัด าร อด ใน นวยงาน ชน าวั ด รื่อง ียน ละ
อป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร า มนา นวิทยา ร ายาน
พา นะ ละ าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทางที่ 1.3 นาที่ 3-51 ลําดับที่ 12 ( อง าธารณ ฯ)
รง าร ฝาระวังปอง ัน ร ติด ชื้อไวรั รนา ๒๐๑๙ (COVID- จํานวน
19 )
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารอบรม ละ
ฝาระวังปอง ันติด ชื้อไวรั รนา COVID-19 ละใชใน
ิจ รรมปอง ัน วบ ม ชน าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ
าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าอา าร า มนา ณวิทยา ร ายานพา นะ ละ
าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ทั้งใช ป็น าตอบ ทน
ํา รับผปฏิบัติงาน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่16 ลําดับที่ 1 ( อง าธารณ ฯ)

100,000 บาท

นา : 76/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง าร ฝาระวังปอง ัน ร ติดตอ ละอบัติ ารณใ ม
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารอบรม ละ
ฝาระวังปอง ัน ร ติดตอในทองถิ่น ละ ร อบัติ ารณใ ม
ชน าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ าถาย อ าร าพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร า
มนา ณวิทยา ร ายานพา นะ ละ าใชจายอื่นที่จํา ป็น
ใน ารฝึ อบรม
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 3-49
ลําดับที่ 4 ( อง าธารณ ฯ)
รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ นั บาตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟาจฬาภรณฯ
พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรมรณรง ปอง ัน ร
พิษ นั บา ชน ารจัดซื้อวั ซีน ละอป รณใน ารฉีด พื่อ ป็น
าใชจายใน ารจัด ิจ รรมรณรง ปอง ัน ร พิษ นั บา ชน
ารจัดซื้อวั ซีน ละอป รณใน ารฉีด
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับ ไ
ละ พิ่ม ติมฉบับที่ 1 นาที่ 7 ลําดับที่ 3 ( อง าธารณ ฯ)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

นา : 77/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

รง ารใ บริ าร พทยฉ ฉิน

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารใ บริ าร
พทยฉ ฉิน ชน าตอบ ทน ํา รับ จา นาที่ใน ารปฏิบัติ
งาน ณ จด ิด ต
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826
ลงวันที่ 17 ันยายน 2553
-ตามประ าศ ณะ รรม าร พทยฉ ฉินฯ ลงวันที่ 16
ตลา ม 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 3-49
ลําดับที่ 4 ( อง าธารณ )
รง ารอา าร ะอาด ร ชาติอรอย

จํานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารอา าร ะอาด
ร ชาติอรอย ดย ารจัดอบรมผประ อบ ารจํา นายอา าร
ละ ิจ รรมรณรง ทํา วาม ะอาดตลาด ด ชน าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่ า
ใชจายใน าร ฆษณา ละประชา ัมพันธงาน าวั ดอป รณ
ใน ารจัด ิจ รรม ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว อง
ใน ารจัดงาน
-ตามระ บียบ มท.วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ ไ
ละ พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทางที่ 1.3 นาที่ 8
ลําดับ5 ( อง าธารณ ฯ)

นา : 78/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:13

งบเงินอุดหนุน

รวม

385,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

385,000 บาท

งินอด นน ํา รับ ารดํา นินงานตาม นวทาง รง ารพระราชดําริ จํานวน
ดาน าธารณ

280,000 บาท

งินอด นนอง รประชาชน

พื่ออด นนใ ชมชน พื่อใชใน ารดํา นินงานตาม รง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ใน ิจ รรมตาง ๆ ใ มี วาม มาะ
ม ับปัญ า ละบริบท องพื้นที่ ตามระ บียบ มท.วาดวย งิน
อด นน อง อปท. พ.ศ.2559 ละ ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่นที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิงยง 2563
ไมมีใน ผน ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร
งินอด นน ํา รับ นับ นน ารพัฒนางาน าธารณ มลฐาน
พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร นับ นน ารพัฒนา าธารณ
มลฐานใน ต ทศบาล ดยจัด รร ป็น าดํา นินงาน อง อ ม.
ดํา นิน าร ิจ รรมตาง ๆ ชน ารพัฒนาศั ยภาพดาน
าธารณ าร ไ ปัญ า าธารณ ใน รื่องตาง ๆ ารจัด
บริ าร ภาพ บื้องตนในศนย าธารณ มลฐานชมชน(ศ มช.)
รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยว อง ับภาร ิจ
-ตามระ บียบ มท.วาดวย งินอด นน อง อปท. พ.ศ.2559
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 ิง า ม 2561 ละตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)ยทธศา ตรที่1 นวทางที่ 1.3 นาที่ 3-111 ลําดับ
ที่ 2 ( อง าธารณ )
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล จํานวน 1 อัตราได ตํา นงพยาบาลวิชาชีพ
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566

จํานวน

105,000 บาท

รวม

999,620 บาท

รวม

502,320 บาท

รวม

502,320 บาท

จํานวน

442,320 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

18,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ับพนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิ
ไดรับ ได งินตอบ ทนพิ ศษ งิน พิ่มตาม ณวฒิ งิน า
ตอบ ทนราย ดือนตามที่ ลั ณฑ ํา นด ตํา นงพยาบาล
วิชาชีพ
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

รวม

420,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง องพยาบาลวิชาชีพ
ดือนละ 3,500 บาท
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบ ทนอา า มั รบริบาลทองถิ่น
จํานวน 2 น ๆ ละ 5,000 บาทตอ ดือน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั ร
บริบาลทองถิ่น ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ าร บิ
าใชจาย พ.ศ.2562
- ตาม นัง ือจัง วัด อน น ดวนที่ ด ที่ 0023.3/
ว19879 ลงวันที่ 4 ิง า ม 2563 ( อง าธารณ ฯ)
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล มี ิทธิ
บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชา
บาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ( อง าธารณ ฯ)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ผบริ าร
พนั งาน ทศบาล ละล จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
องบตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง
ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่
มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง
าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559
รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ( อง าธารณ ฯ)
ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารพัฒนางานบริ าร าธารณ
พื่อใช ป็น าตอบ ทน พทย พยาบาล ภ ัช ร
จา นาที่ าธารณ ละ จา นาที่อื่น า วชภัณฑ-ยา
าวั ด าร พทยตาง ๆ ที่จํา ป็นใน ารจัดบริ ารรั ษา
พยาบาล องศนยบริ าร าธารณ
- ตาม พ.ร.บ. ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50,51
- ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 3-52 ลําดับที่ 15 ( อง าธารณ ฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็น าวั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย ชน
น้ํายาฆา ชื้อ ร าร มีพนยง ละ มลงนํา ร จลินทรีย
อี อ็ม ทรายอะ บท ยา บื่อ น รือ มลง าบ ยาฆา มลงวัน
วั ซีน ละอป รณ าร พทยตาง ๆที่จํา ป็น ํา รับใชใน
ิจ ารดาน าธารณ ยา ละ วชภัณฑอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
ละจํา ป็น ับ ารรั ษาพยาบาลฯลฯ ( อง าธารณ ฯ)
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งบลงทุน

รวม

77,300 บาท

รวม

77,300 บาท

รื่องปรับอา าศ บบ ย วน ชนิดติดผนัง(ระบบ Inverter)

จํานวน

59,300 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน ชนิด
ติดผนัง (ระบบ Inverter) นาดไมต่ํา วา 12,000 บีทีย จํานวน
1 รื่อง รา า 19,500 บาท ดยมี ณลั ษณะ ฉพาะ ตาม
บัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ํานั งบประมาณ ฉบับ ดือน
ธันวา ม 2563
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน ชนิด
ติดผนัง (ระบบ Inverter) นาดไมต่ํา วา 24,000 บีทีย จํานวน
1 รื่อง รา า 39,800 บาท ดยมี ณลั ษณะ ฉพาะ ตาม
บัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ํานั งบประมาณ ฉบับ ดือน
ธันวา ม 2563
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565(ฉบับ พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564) นาที่ 46 ลําดับที่ 5 ( อง าธารณ )
ต๊ะทํางานพรอม าอี้

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ต๊ะทํางานพรอม าอี้ จํานวน 1 ชด
ป็น ต๊ะทํางาน ล็ นาดไมนอย วา 3.5 ฟต มีลิ้นชั ดาน วา
3 ชิ้น ละลิ้นชั ลาง 1 ลิ้นชั พรอม ญ จล็อ ลิ้นชั 2 ชด
ญ จ ริม าน ล็ ดานลาง พิ่ม วาม ็ง รงใช ป็นที่พั ทา
ณะนั่งทํางานได ( อง าธารณ ฯ)
พัดลมอต า รรม
จํานวน

6,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อพัดลมอต า รรม จํานวน 2 รื่อง
ปรับ รงลมไดไมนอย วา 3 ระดับ ปรับปรับ ายซาย- วา ละ
ยด ายไดตามตอง าร า า ละฐานพัดลมผลิตจา วั ด
ณภาพ ง ็ง รง ทนทาน ริม วามปลอดภัยดวยระบบตัด
ไฟอัต นมัติ ผาน ระบวน ารผลิตที่ไดรับ ารรับรองมาตรฐาน
ระบบ ารจัด าร ิ่ง วดลอม ISO 14001 ไดรับมาตรฐาน วาม
ปลอดภัย มอ .934-2558 จา ํานั งานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อต า รรม ระทรวงอต า รรม จัดซื้อตามรา าทองตลาด
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ พิ่ม ติม
รั้งที่1/2564) นาที่ 47 ลําดับที่ 6 ( อง าธารณ ฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

633,280 บาท

รวม

563,280 บาท

รวม

563,280 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

376,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ตํา นง นั พัฒนาชมชน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

187,200 บาท

รวม

70,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรง
าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 1 อัตรา ตํา นง ผชวยนั
พัฒนาชมชน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารปันน้ําใจ ผ งอาย ละผดอย อ า ที่ยา ไร
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารซื้อวั ด อป รณ พื่อ าร
ชวย ลือผ งอาย ละผดอย อ า ที่ยา ไร ใน ถาน ารณ
ฉ ฉินตาง ๆ ชน ถงยังชีพ รื่องนง ม ละ ิ่ง องจํา ป็น
อื่น ๆ
- ตามระ บียบ มท.วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ อง อปท. พ.ศ.2560 ไ ถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- ตาม ผนพัฒนา ทศบาล 5 ปี พ.ศ.2561-2565
นา 3-90 ลําดับที่ 5 (พัฒนาชมชน / ํานั ปลัด)
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รง ารพัฒนาศั ยภาพผ งอาย้ ผดอย อ า ละผพิ าร

จํานวน

50,000 บาท

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารฝึ อบรม
พื่อพัฒนาศั ยภาพ องผ งอาย ผดอย อ า ละผพิ าร
รวมถึง ารฝึ อาชีพ ชน าใชจายใน ารต ตง ถานที่ า
ปาย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
- ตาม ผนพัฒนา ทศบาล 5 ปี พ.ศ.2561-2565
นา 3-35 ลําดับที่ 8 (พัฒนาชมชน ํานั ปลัด)
แผนงานเคหะและชุมชน

วั ดไฟฟา ละวิทย
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดไฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด
งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่
ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว รง
ไฟฟา รื่องวัด ระ ไฟฟา รื่องวัด รงดันไฟฟา มาตร
ํา รับตรวจวงจรไฟฟา รื่องประจไฟ ฟิว ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟา
ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอร ละชิ้น
วนวิทย ล ถวย ายอา าศรีซี ตอรมฟวิ่ง อย
อน ดน ซอร า ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร
ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับวิทย รื่องรับ ทรทัศน
จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลํา พง ผงวงจร ผัง ดง
วงจรตาง ๆ ผงบัง ับทางไฟฯลฯ ( องชาง)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

า ยาย ตประปา

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใ ับ ารประปา วนภมิภา า าน้ําพอง
ใน ารดํา นิน าร ยาย ตน้ําประปาภายใน ต ทศบาล
( องชาง)
า ยาย ตไฟฟา

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใ ับ ารไฟฟา วนภมิภา อํา ภอน้ําพอง
ใน ารดํา นิน าร า ยาย ตไฟฟา าธารณะ ละ าปั า
พาด ายไฟฟา าธารณะภายใน ต ทศบาล ( องชาง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,793,480 บาท

รวม

1,173,480 บาท

รวม

1,173,480 บาท

าจางล จางประจํา

จํานวน

573,480 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าจางล จางประจํา ละ งินปรับปรง าจาง
ล จางประจํา อง อง าธารณ ละ ิ่ง วดลอม จํานวน 2
อัตรา ตํา นง นงานประจํารถ ยะ
- ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

540,000 บาท

งินอด นนรัฐวิ า ิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรง
าตอบ ทนพนั งานจาง อง อง าธารณ ละ ิ่ง วดลอม
พนั งานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ตํา นง นงาน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
( อง าธารณ ฯ)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งานจาง อง
อง าธารณ ละ ิ่ง วดลอมพนั งานจางทั่วไป จํานวน 5
อัตรา ตํา นง นงาน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. , .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 ละตาม ผนอัตรา
ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 ( อง าธารณ ฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

จํานวน

60,000 บาท

รวม

620,000 บาท

รวม

620,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าจาง มา ดดิน ลี่ย ยะ ฝัง ลบ ยะ ปรับปรง
บริ วณที่ทิ้ง ยะมลฝอย ดย าร ด ลมฝัง ลบ ยะมลฝอย
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ( อง าธารณ ฯ)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารชมชนปลอด ยะ (Zero Waste)
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารชมชนปลอด
ยะ (Zero Waste) ชน าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ
าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าอา าร า มนา ณวิทยา ร ายานพา นะ ละ
าใชจายอื่นที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนถิ่น พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตรที่ 4
นวทางที่ 4.5 นาที่ 3-107 ลําดับที่ 10 ( อง าธารณ ฯ)
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รง าร ง ริม ารมี วนรวมใน ารพัฒนา ิ่ง วดลอม ละรั ษา
วาม ะอาดในชมชน

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ํา รับ
จิตอา าที่รวม ิจ รรมทํา วาม ะอาดชมชน ละที่ าธารณะ
ตาง ๆ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
-ตามระ บียบ มท.วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4
นวทางที่ 4.1 นาที่ 3-99 ลําดับที่ 1 ( อง าธารณ ฯ)
าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็น าซอม ซม รภัณฑ ชน รื่องถาย อ าร รื่อง
อมพิว ตอร รื่องพิมพดีด รถยนต รถจั รยานยนต ฯลฯใ ใช
งานไดดีตามป ติ ( อง าธารณ ฯ)
งานบาบัดน้าเสีย

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ดลอ ทอระบายน้ํา/รองระบายน้ํา
พื่อใช ป็น าจายใน ารจาง มา ดลอ ดด ิ่งปฏิ ลทํา วาม
ะอาดรองระบายน้ํา ภายใน ต ทศบาล
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 4 นาที่ 3-105 ลําดับที่ 3( อง าธารณ ฯ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

460,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

460,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

460,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
. รง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนา วามร ละศึ ษาดงาน ผนําชมชน
ณะ รรม ารชมชน อ ม. ละ ตรี มบาน
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารฝึ อบรม พื่อ
พัฒนา วามร ละศึ ษาดงาน ผนําชมชน ณะ รรม าร
ชมชน อ ม. ละ ตรี มบาน ชน าใชจายใน ารต ตง
ถานที่ าปาย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร
าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ ละ าใชจาย
อื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-35
ลําดับที่ 7 (พัฒนาชมชน ํานั ปลัด)
รง าร ับ ลื่อนศนยยติธรรมชมชน
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรม รง าร ับ ลื่อน
ศนยยติธรรมชมชน ารไ ล ลี่ย จรจา ารใ ํา นะนํา ละ
อบรมใ วามรทาง ฎ มาย ชน าใชจายใน ารต ตง
ถานที่ าปาย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร
าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ ละ าใชจาย
อื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่
1/2564 นา 12 ลําดับที่ 1 (นิติ ร ํานั ปลัด)
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รง าร ทศบาล ลื่อนที่
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง าร ทศบาล
ลื่อนที่ ป็นประจําท ดือน รือตามที่ไดรับน ยบาย ชน
าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าปาย รง าร าตอบ ทน
วิทยา ร าอ าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด
อป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-91
ลําดับที่ 6 (พัฒนาชมชน ํานั ปลัด)
รง ารประชา ม พื่อ ง ริม ารมี วนรวม องประชาชนใน าร
จัดทํา ผนพัฒนา ทศบาล รือจัดทําประชา มอื่น ๆ ที่ประชาชนมี
วนรวม
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดทําประชมประชา ม พื่อ
จัดทํา ผนพัฒนา ทศบาล รือจัดทําประชา มอื่น ๆ ชน า
ใชจายใน ารต ตง ถานที่ าปาย รง าร าตอบ ทน
วิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด
อป รณ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
- ตามระ บียบ มท. วาดวย ารจัดทํา ผนพัฒนา อง อปท.
พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-36
ลําดับที่ 10 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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รง ารประชม ชิงปฏิบัติ าร พื่อพัฒนาศั ยภาพ ด็ ละ ยาวชน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรมอบรมใ วามร
ด็ ละ ยาวชน ในดาน วามรทาง ฎ มาย ชา าใชจาย
ใน ารต ตง ถานที่ าปาย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ ละ
าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-36
ลําดับที่ 10 (นิติ ร ํานั ปลัด)
รง ารประชมประธานชมชน อ ม. ละ ลม ตรี มบาน
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารจัด ารประชม
ประธานชมชน ประธาน อ ม. ละประธาน ลม ตรี มบาน
ชน าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าปาย รง าร าตอบ
ทนวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด
อป รณ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-36
ลําดับที่ 9 (พัฒนาชมชน ํานั ปลัด)
รง ารพัฒนาบทบาท ตรี ละ ริม ราง วาม ม ็ง อง รอบ
รัว
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารพัฒนาบทบาท
ตรี ละ ริม ราง วาม ม ็ง อง รอบ รัว ชน าใชจาย
ใน ารต ตง ถานที่ าปาย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ ละ าใช
จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่
1/2564 นา 13 ลําดับที่ 2 (พัฒนาชมชน ํานั ปลัด)

นา : 90/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร ง ริมพัฒนารายได ละ ารจัดฝึ อบรมอาชีพในชมชน

จํานวน

30,000 บาท

รวม

330,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

290,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000 บาท

รง าร ง ัน ีฬา ทศบาลวังชัย ัพ

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัด าร ง ัน ีฬา ยาวชน
ประชาชนทั่วไ ละ วนราช าร าประชา ัมพันธ าพิธี าร
าจัด ถานที่ าวั ด าอป รณ ีฬา าจัดทํา นาม า
ียรติบัตร าถวยรางวัล ฯลฯ
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.5 นาที่ 9 อที่ 1
( อง ารศึ ษา)
รง าร ง ริมพัฒนาทั ษะดาน ีฬา

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารพัฒนาอาชีพใ ประชาชนใน
ต ทศบาลมีรายได พิ่มมี ณภาพชีวิตที่ดี ึ้น ดย ป็น าใชจาย
ชน าต ตง ถานที่ าปาย าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่
จํา ป็น
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-94
ลําดับที่ 3 (พัฒนาชมชน ํานั ปลัด)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าจัด ตรียม ถานที่ าวั ดอป รณ
าตอบ ทน จา นาที่ผฝึ นั ีฬา ฯลฯ
- ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 1 นวทาง 1.5 ฉบับ ปลี่ยน ปลง นาที่ 9 อที่ 1.1
( อง ารศึ ษา)

นา : 91/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร ง ริมภมิปัญญาทองถิ่น ละ ีฬาตาม รง ารรวมพลัง
วาม ามั ีรวม องดีน้ําพอง

จํานวน

200,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

590,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

590,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

590,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด ตรียม ถานที่ าตอบ ทนนั ีฬา
ผ วบ มทีม าตอบ ทน จา นาที่ผฝึ นั ีฬา าวั ด
อป รณจัดนิทรรศ ารภมิปัญญาทองถิ่น ฯลฯ
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตรที่ 1
นวทาง 1.5 นาที่ 3-55 อที่ 1 ( อง ารศึ ษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
อด นน รง ารรวมพลัง ามั ี องดีน้ําพอง
พื่อจาย ป็น งินอด นน รง ารใ ที่ทํา ารป รอง
อํา ภอน้ําพอง ตาม นัง ืออํา ภอน้ําพอง ที่ 0418/2273
ลว 24 มิ.ย.62 ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งินอด นน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2529
ละ ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ไ
พิ่ม ติมฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทางที่ 1.5 นา 9
ลําดับที่ 2 ( อง ารศึ ษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ายพทธบตร
พื่อจาย ป็น าวั ด อป รณ าอา ารวาง รื่องดื่ม า
ตอบ ทนวิทยา ร าที่พั าพา นะ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 5 อที่ 2.2
( อง ารศึ ษา)

นา : 92/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง ารบญ ฐิน พื่อ าร รียนร
พื่อจาย ป็น าใชจายในพิธีทางศา นา า รื่องไทยทาน
าภัตตา ารถวายพระ าดอ ไม ธป ทียน า รื่องดื่ม
ํา รับ ผมี ียรติ ละ จา นาที่ผ ี่ยว องในพีธี ปิด ปิด
ในวันจัดงาน าม ร พ าร ดง า งิน นับ นน า งิน
รางวัล องรางวัล รือ าจางต ตง ถานที่ ตลอดจน า
รื้อถอน าวั ด รือจางทํา องที่ ป็น วนประ อบ ํา ัญ
องงานนั้น ๆ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ ละ
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 5
อที่ 2.1 ( อง ารศึ ษา)
รง ารรําบวง รวง "รําดอ ณ ียง น" ใน ทศ าลไ ม า ล
ประ พณีผ ี่ยว ละงาน าชาด
พื่อจาย ป็น าใชจายในใน ิจ รรมรําบวง รวง าตอบ
ทน าพา นะ าอา าร ละ รื่องดื่ม ํา รับ ผมี
ียรติ ละ จา นาที่ผ ี่ยว อง
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ ละ
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 5
อที่ 1.5 ( อง ารศึ ษา)
รง าร ง ริม ิจ รรมวัน ํา ัญทางศา นา
พื่อจาย ป็น าวั ดอป รณ ละ ิจ รรมทางศา นา อง
วัดใน ต ทศบาล ละอื่น ๆที่ ี่ยว อง
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 5 อที่ 2.3
( อง ารศึ ษา)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 93/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร ืบ านงานประ พณีลอย ระทง

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในพิธี ปิด-ปิดงาน ืบ าน ประ พณี
ลอย ระทง า รื่องดื่ม ํา รับ ผมี ียรติ ละ จา นาที่ผ
ี่ยว องในพีธี ปิดปิด ในวันจัดงาน าม ร พ าร ดง า งิน
นับ นน า งินรางวัล องรางวัล รือ าจางต ตง ถานที่
ตลอดจน ารื้อถอน าวั ด รือจางทํา องที่ ป็น วนประ อบ
ํา ัญ องงานนั้น ๆ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ ละ
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 4
อที่ 1.3 ( อง ารศึ ษา)
รง าร ืบ านงานประ พณี ง รานต

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายในพิธี ปิด-ปิดงาน ืบ าน ประ พณี
ลอย ระทง า รื่องดื่ม ํา รับ ผมี ียรติ ละ จา นาที่
ผ ี่ยว องในพีธี ปิด ปิด ในวันจัดงาน าม ร พ าร ดง
า งิน นับ นน า งินรางวัล องรางวัล รือ าจางต ตง
ถานที่ ตลอดจน ารื้อถอน าวั ด รือจางทํา องที่ ป็น วน
ประ อบ ํา ัญ องงานนั้น ๆ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ ละ
พิ่ม ติมฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 4
อที่ 1.1 ( อง ารศึ ษา)

นา : 94/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร ืบ านงานประ พณี

ทียนพรรษา

พื่อจาย ป็น าใชจายในพิธีทางศา นา า รื่องไทยทาน
าภัตตา ารถวายพระ าดอ ไม ธป ทียน า รื่องดื่ม ํา รับ
ผมี ียรติ ละ จา นาที่ผ ี่ยว องในพีธี ปิด ปิด ในวันจัด
งาน าม ร พ าร ดง า งิน นับ นน า งินรางวัล อง
รางวัล รือ าจางต ตง ถานที่ ตลอดจน ารื้อถอน าวั ด
รือจางทํา อง ที่ ป็น วนประ อบ ํา ัญ องงานนั้น ๆ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ไ ละ
พิ่ม ติมฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 4
อที่ 1.2 ( อง ารศึ ษา)
รง าร นทาง ายบญ
พื่อจาย ป็น าใชจายในพิธีทางศา นา า รื่องไทยทาน
าภัตตา ารถวายพระ าดอ ไมธป ทียน า รื่องดื่ม ํา รับ
ผมี ียรติ ละ จา นาที่ที่ ี่ยว อง
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไ ละ
พิ่ม ติมฉบับที่ 1 ยทธศา ตรที่ 1 นวทาง 1.2 นาที่ 6
อที่ 2.4 ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

นา : 95/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

2,557,890 บาท

รวม

1,192,890 บาท

รวม

1,192,890 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

1,132,890 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาลจํานวน 4 อัตรา ตํา นง ผอํานวย
าร องชาง ัว นาฝาย บบ ผน ละ อ ราง ัว นาฝาย
าร ยธา ละ จาพนั งานธร าร
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งินประจําตํา นง

จํานวน

60,000 บาท

รวม

1,353,000 บาท

รวม

223,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง องพนั งาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ์ไดรับ งินประจําตํา นงดังนี้ ผอํานวย าร องชาง
3,500 บาท/ ดือน ัว นาฝาย บบ ผน ละ อ ราง
1,500 บาท/ ดือน, ัว นาฝาย าร ยธา 1,500 บาท/ ดือน
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบ ล รือ รรม ารที่ไดรับ ตงตั้ง
ใ ดํา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ด
ภา รัฐ ตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัด
จาง ละ ารบริ ารภา รัฐ พ.ศ. 2560 ตาม นัง ือ ระทรวง
าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน
2561 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทนบ ล รือ
ณะ รรม าร ( องชาง)
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง
ํานั งาน รือ ดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานนอ
ที่ตั้ง ํานั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ
ที่ตั้ง ํานั งาน รือ ดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน
ลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ
ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ ทนตาม
ฎ มายวาดวย ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบลดวย
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ( องชาง)
า ชาบาน

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบานใ พนั งาน ทศบาลมี ิทธิ บิ
า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2551 ไ พิ่ม ติม ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ
าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ
นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ( องชาง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ผบริ าร
พนั งาน ทศบาล ละล จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
องบตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ . 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งิน
บํารง ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง
าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559
รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารง ( องชาง)
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ค่าใช้สอย

รวม

730,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- าถาย อ าร
- าวาร าร ชน นัง ือพิมพรายวัน วาร าร มือปฏิบัติ
ราช าร ราช ิจจาน บ ษา ระ บียบ อบัง ับ
- า ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ
ารจาง มา ฆษณา ประชา ัมพันธ ละ ผย พร าวทาง
วิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ าจัดทํา อ าร
ประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
- า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ พื่อจาย ป็น า ย็บป มด
ตาง ๆ ชน มดรายงานตาง ๆ อง ทศบาล รือ อ าร
ทางราช ารอื่น ๆ ป็นตน
- าจาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทํา พื่อใ ไดมาซึ่งปาย
ประชา ัมพันธ ปายชื่อ ํานั งาน รือปายอื่น ๆที่ไมมี
ลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ราง
- าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนตาง ๆ ชน าธรรม นียม
รถยนต รถจั รยานยนต าธรรม นียมอื่นๆ าลงทะ บียน
.ท.ท. ป็นตน
- าติดตั้งไฟฟา าปั าพาด ายนอ อา ารใน ต
ทศบาล พื่อใ ราช ารไดใชบริ ารไฟฟา รวมถึง า
ติดตั้ง มอ ปลงไฟฟา รื่องวัด อป รณ ละวั ดไฟฟา
าจาง มา ดิน าย ละติดตั้งอป รณไฟฟา พิ่ม ติม
ารบํารงรั ษา รือซอม ซมระบบไฟฟา ละอป รณ
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
- าติดตั้งประปา ภายนอ อา ารใน ต ทศบาล พื่อใ
อง รป รอง วนทองถิ่นไดใชบริ ารน้ําประปารวมถึง
ารติดตั้งมาตรวัดน้ํา ละอป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์
อง ารประปา าจาง มา ดินทอประปา ละติดตั้ง
อป รณประปา พิ่ม ติม รือซอมบํารงระบบประปา ละ
อป รณ
- า ชาอิน ตอร น็ตราย ดือน พื่อ ป็น าใชจายใน าร
ติดตั้ง า ชาราย ดือน ละรายจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
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- าธรรม นียม าทนาย วาม ี่ยว ับ ารดํา นิน ดี
วาม อง ทศบาลที่จะตองชําระตาม ฎ มาย
- าธรรม นียมใน ารระวังชี้ นว ตที่ดิน รมที่ดิน
ละรายจายอื่น ๆ ที่ าลั ษณะนี้ตั้งจายจา งินรายได
- าจาง มาบริ ารบ ลภายนอ พื่อปฏิบัติงานอัน
ป็นประ ยชน ละบริ ารประชาชน ( องชาง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ
ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียม
ใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติม
ถึงปัจจบัน ( องชาง)
าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจาย าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
อง ณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ล จาง
ละพนั งานจาง อง ทศบาลตําบลวังชัย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( องชาง)
าบํารงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

100,000 บาท

พื่อ ป็น าซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน รื่อง อมพิว ตอร รถยนต รถ
จั รยานยนต ต๊ะ าอี้ ต ็บ อ าร รื่องปรับอา าศ
วิทย ื่อ าร รื่องจั ร ล รื่องมือชางตาง ๆ ชน ลื่อยยนต
รื่องปั่นไฟ มอ ตอรไฟฟา รื่องบดอัดดิน รื่อง จาะ
ระ ท ไฟฟา ยางรถยนต รื่อง ยาย ียง รื่องปรับ
ระบบ ียงตาม าย ไฟ ระพริบพลังงาน งอาทิตย า
บํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินอื่นที่ชํารดฯลฯ ( องชาง)

นา : 99/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ํานั งาน ประ ภทวั ด งทน
วั ด ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรง วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน าร
ซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน า นัง ือ รื่อง ิด ล
นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ปลงลบ
ระดานดํา ตรายาง าตั้ง( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง
อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ
ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปาย
จราจร รือ ผนปายตาง ๆ มลี่,มานปรับ ง (ตอผืน) พรม
(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วนพระพทธรป พระบรมรป
จําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ
าว ชอล มด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท
ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป
ป๊ ็ม มด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มด
บัญชี มดประวัติ าราช าร บบพิมพผา ําลี ธงชาติ
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจ
ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน
ํานั งานฯลฯ ( องชาง)

รวม

400,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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วั ด อ ราง

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด อ ราง ประ ภท วั ด งทน วั ด
ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย
พื่อจัด า ิ่ง อง ที่ใชใน ารซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ
าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง
าไมตาง ๆ อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน
บไ ไม ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ตลับ มตร ล ดิ่ง
วาน ถ วม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทิน นอร
ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี
ตะป ล็ น ปรงทา ี ปน าว ทอน้ํา ละอป รณประปา
ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ ( องชาง)
วั ดยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภท
วั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง อาทิ ชนไ วงประ จ ม รง ญ จปา ตาย
ญ จ ลื่อน ีมล๊อ ล๊อ ียรล๊อ ลัตซ ระจ งมน
ล๊อ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน
รวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล
พลา ฟิลม รอง ง บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล)
ชด ียรรถยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน ใบพัด
มอน้ํา ัว ทียน บต ตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ นา
ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต
ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัยฯลฯ ( องชาง)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง อาทิ ชน ๊ งตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล
น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่อง
ถาน ๊า ฯลฯ ( องชาง)
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

40,000 บาท

รวม

12,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด
งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม บํารง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตอง
ชําระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง ผน รือจานบันทึ อมล อป รณบันทึ
อมล
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,
Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
ทปบันทึ อมล(Reel MagneticTape,Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ
อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ
ไดนร ซีดีรอม ไดรฟ ผน รอง ง ผง ปนอั ระ รือ
ปนพิมพ(Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่
ซิป(Memory Chip) ชน RAM ัตซีทฟีด ตอร(Cut Sheet
Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ (Printer
Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (Card) ชน Ethernet Card, Lan Card,
Anti virus Card, Sound Card) ป็นตน รื่องอาน ละ
บันทึ อมล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette)
บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD-ROM)
บบออพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ ( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน
ต๊ะทํางานพรอม าอี้
พื่อ ป็น าจัดซื้อ ต๊ะ ล็ ทํางานพรอม าอี้ จํานวน 1 ชด ดย
มี ณลั ษณะมาตรฐานรา าตามทองตลาด ( องชาง)

นา : 102/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

งานก่อสร้าง

รวม

6,106,950 บาท

รวม

808,950 บาท

รวม

808,950 บาท

จํานวน

490,110 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ละ งินปรับปรง งิน ดือน
พนั งาน ทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตํา นง นายชาง ยธา
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
าตอบ ทนพนั งานจาง
จํานวน

287,040 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรง า
ตอบ ทนพนั งานจาง 2 อัตราตํา นง ผช.นายชางไฟฟา
-ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-ตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางจํานวน 2
อัตรา ตํา นง ผช.นายชางไฟฟา -ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ.
.ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม
2558 ละตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566

จํานวน

31,800 บาท

นา : 103/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

5,298,000 บาท

รวม

5,298,000 บาท

จํานวน

498,600 บาท

จํานวน

122,000 บาท

า อ ราง ิ่ง าธารณป าร
รง าร อ ราง ยายผิว ล. ถนน าง รง รียนน้ําพอง
ศึ ษา (ดานทิศใต)
ริ่มตนจา ี่ ย ถนนวัง ิ้งไปทางทิศตะวันต ถึง าม ย
- ดยทํา าร อ ราง ยายผิวจราจร ล. (ดานทิศใต
องถนน) นาดผิวจราจร วางประมาณ 3.20 มตร
วาม นา ฉลี่ย 0.12 มตร วามยาวประมาณ 175 มตร
รือมีพื้นที่ ล. ไมนอย วา 558 ตาราง มตร ( ั พื้นที่
บอพั ดิม) ละ ยายผิวจราจร ล. (ดานชิด ํา พงรั้ว
รง รียน) นาดผิวจราจร วางประมาณ 2.50 มตร
วาม นา ฉลี่ย 0.12 มตร วามยาวประมาณ 165 มตร
รือมีพื้นที่ ล. ไมนอย วา 393 ตาราง มตร ( ั พื้นที่
บอพั ดิม) ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย
ล ที่ ท .03/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี
พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 30
ลําดับที่ 25 ( องชาง)
รง าร อ ราง ยายผิวจราจร ล.ถนนม ศิริพล
(ซอย 5 รง ี)
ริ่มตนตั้ง ต ย ถนนม ศิริพล ไปทางทิศตะวันต
ดยทํา าร อ ราง ยายผิวจราจร ล. นาด วางจด ริ่มตน
0.50 มตร วาม วางชวง ิ้น ด 1.00 มตร วาม นา ฉลี่ย
0.15 มตร วามยาวไมนอย วา 207 มตร รือมีพื้นที่ ล.
ไมนอย วา 190 ตาราง มตร ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาล
ตําบลวังชัย ล ที่ ทร.02/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 20 ลําดับที่ 5
( องชาง)

นา : 104/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร อ ราง ยายผิวจราจร ล.ถนน ราษฎรอทิศ
ดานทิศ นือ องถนน (ชมชน รง รียน)

จํานวน

ริ่มตนจา ี่ ย ถนน วพรรณา ไปตามถนนถึงผิวจราจร ดิม
ดยทํา าร อ ราง ยายผิวจราจร ล. นาดผิวจราจร วาง
ประมาณ 2.70 มตร วาม นา ฉลี่ย 0.15 มตร วามยา
วรวมประมาณ 300 มตร รือมีพื้นที่ ล. ไมนอย วา 783
ตาราง มตร ( ั พื้นที่บอพั ดิม)ทั้ง อง าง วาง างละประมาณ
1.00 มตร มีปริมาณดินล รังไมนอย วา 45 ลบ.ม. พรอม ลี่ย
ต ตงใ รียบรอย ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย
ล ที่ ท .01/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 18 ลําดับที่ 2 ( องชาง)
รง าร อ รางถนน ล. ถนนชมชนประชานิมิต ซอย 5
จํานวน
(ชมชนประชานิมิต ) บานนาง มึม
ริ่มตั้ง ต าม ย ถนน ล.ไปตามถนนทางทิศตะวันออ
นว ตบานนาง มึม ดยทํา าร อ รางถนน ล. นาด
ผิวจราจร วางประมาณ 4.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร
วามยาวประมาณ 200 มตร รือมีพื้นที่ ล.ไมนอย วา
800 ตาราง มตร พรอมลงดินล รังไ ลทางทั้ง อง างถนน
วาง างละ 0.50 มตร รือ ตาม ภาพพื้นที่ มีปริมาณดิน
ล รังไมนอย วา 30 ลบ.ม. ละพรอม ลี่ยต ตงใ รียบรอย
ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ท.02/2565
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่1/2564
นาที่ 24 ลําดับที่ 14 ( องชาง)

489,500 บาท

498,000 บาท

นา : 105/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร อ รางถนน ล. ถนนชมชน นองน ียน 3
( างบานนาง มบรณ พ็ง ลอย)
ริ่มตนจา ย ถนน ล.ไปทางทิศใต
ดยทํา าร อ รางถนน ล. นาดผิวจราจร วางประมาณ
3.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร วามยาวประมาณ 30 มตร
รือมีพื้นที่ ล. ไมนอย วา 90 มตร พรอมลงดินล รังไ ล
ทางทั้ง อง างถนน วาง างละ 0.50 มตร รือ ตาม ภาพ
พื้นที่ มีปริมาณดินล รังไมนอย วา 36 ลบ.ม. ละพรอม
ลี่ยต ตงใ รียบรอย ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาล
ตําบลวังชัย ล ที่ ท.03 / 2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 26 ลําดับ
ที่ 17 ( องชาง)
รง าร อ รางถนน ล. ถนนซอยชื่นชม
(ชมชนศรีประ ริฐ)
ริ่มตนจา ถนน ล. ดิมไปทางทิศตะวันออ ถึง นวถนน
ลียบ ลองชลประทาน
ดยทํา าร อ รางถนน ล. นาดผิวจราจร วางประมาณ
4.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร วามยาวประมาณ 23 มตร
รือมีพื้นที่ ล. ไมนอย วา 92 ตาราง มตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ล.อัด รง (ชนิดปา ลิ้นรางตลาดทองตลาด) 1 จด
จํานวนทอไมนอย วา 6 ทอน พรอมลงดินล รังไ ลทางทั้ง อง
างถนน วาง างละ 0.50 มตร รือตาม ภาพพื้นที่ทั้ง อง าง
มีปริมาณดินล รังไมนอย วา 6 ลบ.ม. ละพรอม ลี่ยต ตงใ
รียบรอย ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่
ท.05/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
รั้งที่ 1/2564 นาที่ 31 ลําดับที่ 26 ( องชาง)

จํานวน

56,000 บาท

จํานวน

62,000 บาท

นา : 106/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร อ รางถนน ล. ถนนม ศิริพล ซอย 5 ( รง ี)

จํานวน

98,000 บาท

ริ่มตนจา ย ถนน ล. ดิมไปถึง ะพาน าม ลองชลประทาน
ดยทํา าร อ รางถนน ล. นาดผิวจราจร วางประมาณ
5.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร วามยาวประมาณ 31 มตร
รือมีพื้นที่ ล.ไมนอย วา 155 ตาราง มตร พรอมลงดินล รัง
ไ ลทางทั้ง อง างถนน วาง างละ 0.50 มตร รือ ตาม ภาพ
พื้นที่ มีปริมาณดินล รังไมนอย วา 4 ลบ.ม. ละพรอม ลี่ย
ต ตงใ รียบรอย ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย
ล ที่ ท.04/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 26 ลําดับที่ 18 ( องชาง)
รง าร อ รางถนน ล. ละถนน ามลํา วย ง
จํานวน

204,400 บาท

ริ่มตั้ง ตถนน ล. ดิมไปทางทิศใต ามลํา วย ง
ดยมีรายละ อียดดังนี้
- อ รางถนน ล. นาดผิวจราจร วางประมาณ
4.00 มตร วาม นา 0.15 มตร วามยาวประมาณ
35.00 มตร รือมีพื้นที่ ล. ไมนอย วา140 ตาราง มตร
- อ รางวางทอระบายน้ํา ล. อัด รง (ชนิดปา ลิ้น
รางตามทองตลาด) นาด นผาศนย ลาง 1.00x1.00 มตร
จํานวน 2 ถว รวมจํานวนทอไมนอย วา 16 ทอน พรอม ท
อน รีตปา ทอทั้ง องดาน
- อ ราง ถนนดินล รัง ามลํา วย ง นาดผิวจราจร
วางไมนอย วา 3.50 มตร วามยาวประมาณ 12.00 มตร
มีปริมาณดินถมไมนอย วา 175 ล บาศ มตร มีปริมาณดิน
ล รังไมนอย วา 11 ล บาศ มตร ตาม บบ ปลน ผนผัง
ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ท.01/2565 ตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 23 ลําดับ
ที่ 13 ( องชาง)

นา : 107/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร อ รางรั้วพรอมประตทาง าบริ วณ รงฆา ัตว
( ดิม)
ดยทํา าร อ รางรั้วทึบ ง 1.80 มตร จํานวน 2 ดาน
วามยาวรวมไมนอย วา 71 มตร ละ อ รางรั้ว บบ ปรง
จํานวน 2 ดาน วามยาวรวม ไมนอย วา 57 มตร พรอม
ประตทาง า - ออ จํานวน 2 ดาน ตาม บบ ปลน ผนผัง
ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ท.01/2565 ตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 2
ลําดับที่ 11 ( องชาง)
รง าร อ รางรางระบายน้ํา ล. บบมี
ฝาปิด - ปิด ป็นชวงๆ พรอมวางทอระบายน้ํา ล.
ละบอพั ทอระบายน้ํา ถนนราษฎรอทิศ (ซอย )
- อ รางรางระบายน้ํา ล. บบมีฝา ปิด - ปิด
ป็นชวง ๆ นาด วาม วางประมาณ 0.64 มตร วามลึ
ประมาณ 0.75 มตร รือตามระดับที่ ํา นดไว วามยาว
ประมาณ 140 มตร อ ราง ยายผิวจราจร ล. ดาน าง
รางระบายน้ํา ละ ลังทอระบายน้ํา นาด วางประมาณ
1.00 มตร รือตาม ภาพพื้นที่ วาม นา ฉลี่ย 0.15 มตร
วามยาวประมาณ 28 มตร รือมีพื้นที่ ล.ไมนอย วา
25 ตาราง มตร ( ั พื้นที่บอพั ดิม) วางทอระบายน้ํา ล.
อัด รงชนิดปา ราง ตามทองตลาด นาด นผาศนย ลาง
0.60 x 1.00 มตร จํานวนไมนอย วา 24 ทอน พรอม
อ รางบอพั
ล. นาด 1.04x1.24 มตร จํานวน
ไมนอย วา 3 บอพั ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาล
ตําบลวังชัย ล ที่ ทร.01/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 17
ลําดับที่ 1 ( องชาง)

จํานวน

303,800 บาท

จํานวน

453,600 บาท

นา : 108/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร อ รางรางระบายน้ํา ล. บบมีฝา ปิด - ปิด
ป็นชวงๆ ถนนบาน นองน ียน
ริ่มตนจา นาประตวัด นองน ียนไปตามถนนทางดาน
วา องถนน ดยทํา าร อ รางรางระบายน้ํา ล. บบ
มีฝาปิด- ปิด ป็นชวงๆ นาด วาม วาง ประมาณ 0.64 มตร
วามลึ ประมาณ 0.55 มตร รือตามระดับที่ ํา นดไว
วามยาวรวมไมนอย วา 180 มตร นาดฝาตะ รง ล็
ปิด - ปิด 0.51 x 1.00 มตร จํานวนไมนอย วา 30 ชอง
พรอม ลี่ยต ตงดิน างรางระบายน้ําใ รียบรอย ตาม บบ
ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ทร.04/2565 ตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564
นาที่ 27 ลําดับที่ 19 ( องชาง)
รง าร อ รางรางระบายน้ํา ล. บบมีฝา ปิด- ปิด
ป็นชวงๆ ถนนม ศิริพล (ซอย1)
ริ่มตั้ง ต ี่ ย ไปทางทิศ นือถึงลํา วย ง ดยทํา าร
อ รางรางระบายน้ํา ล. บบมีฝา ปิด - ปิด ป็นชวงๆ
นาด วาม วางประมาณ 0.64 มตร วามลึ ประมาณ
0.55 มตร รือตามระดับที่ ํา นดไว วามยาวรวมไมนอย
วา 83 มตร ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย
ล ที่ ทร.05/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 21 ลําดับที่ 7 ( องชาง)

จํานวน

499,300 บาท

จํานวน

205,600 บาท

นา : 109/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร อ ราง ละปรัปปรง วน าธารณะ ทศบาล
ตําบลวังชัย ( นามรถไฟ) ถนนม ศิริพล ชมชนประชานิมิต
มที่ 11 ตําบลวังชัย
1.ปรับปรงทาง ทาออ ําลัง าย ละลานอ น ประ ง
ดยทํา ารทา ีพื้น อน รีต ดิมทั้ง มดมีพื้นที่ทา ีไมนอย วา
623 ตาราง มตร
2. อ รางลาน ล. จํานวน 2 จด นาด วางประมาณ
6.00 มตร วาม นาประมาณ 0.12 มตร วามยาวประมาณ
46 มตร รือมีพื้นที่ ล.รวมไมนอย วา 270 ตาราง มตร
3. อ รางลานปบล๊อ ซี มนต นาด 8"x8" มีพื้นที่ไมนอย
วา 231 ตาราง มตร พรอม ัน ิน ํา ร็จรป วามยาวไมนอย
วา 70 มตร
4. อ รางปายซื่อ นา วน าธารณะ จํานวน 1 ปาย
5.ซอม ซม รงปายพระบรมฉายาลั ษณ (ร.๑๐)
จํานวน 1 ปาย
6. ปล ญา ละไมประดับบริ วณพื้นที่ นาบรมพระบรม
ฉายาลั ษณ (ร.๑๐) มีพื้นที่ไมนอย วา 200 ตาราง มตร
ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่
ทภ.01/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 29 ลําดับที่ 23 ( องชาง)
รง าร อ รางวางทอระบายน้ํา ล. พรอมบอพั ล.
ถนน ลัง ภ.อ.น้ําพอง
ริ่มตนตั้ง ต ี่ ย ถนน นา ถานีไปทางทิศตะวันออ ดย
ทํา าร อ รางวาง ทอระบายน้ํา ล.อัด รง(ชนิดปา ลิ้น
รางตามทองตลาด) นาด นผาศนย ลาง 0.40 x 1.00 มตร
จํานวนไมนอย วา 106 ทอน บอพั ล. นาด 0.87x1.20
มตร จํานวน ไมนอย วา 9 บอพั วามยาวรวมไมนอย วา
115 มตรพรอม ท ล. ผิวจราจร ถนน นาด วางประมาณ
1.00 มตร นา 0.20 มตร วามยาว ประมาณ 4.00 มตร
รือมีพื้นที่ ล. ไมนอย วา 4 ตาราง มตร พรอม ลี่ย ลบ
ดิน ลังทอระบายน้ําใ รียบรอย ตาม บบ ปลน ผนผัง
ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ทร.02/2565 ละตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 20
ลําดับที่ 6 ( องชาง)

จํานวน

485,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

นา : 110/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง าร อ รางวางทอระบายน้ํา ล. ละบอพั ทอ
ระบายน้ํา ถนนซอยรมฉัตร (นายลวน)
ดยทํา ารวางทอระบายน้ํา ล. อัด รงชนิดปา ราง
ตามทองตลาด นาด นผาศนย ลาง 0.60 x 1.00 มตร
จํานวนไมนอย วา 88 ทอน พรอม อ รางบอพั ล.
นาด 1.04x1.24 มตร จํานวนไมนอย วา 7 บอพั วาม
ยาวไมนอย วา 95 มตร ละ ลบดินล รัง ลังทอตลอด นว
วางทอมีบริมาณดินล รังไมนอย วา 44 ล บาศ มตร
ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ทร.03/2565
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2564 นาที่ 22 ลําดับที่ 10 ( องชาง)
รง ารติดตั้ง าไฟฟาพรอม มไฟ อง วางบริ วณลาน
ีฬา (อ น ประ ง ) ชมชนวัง ิ้ง 1 าง อพระธรรม
รง ารติดตั้ง าไฟฟาพรอม มไฟ อง วางบริ วณ
ลาน ีฬา (อ น ประ ง ) ชมชนวัง ิ้ง 1 าง อพระธรรม
ดย ารติดตั้ง าไฟ ํา ร็จรปพรอม มไฟ อง วาง จํานวน
4 จด ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ทฟ
.01/2565 ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564 นาที่ 21 ลําดับที่ 8 ( องชาง)
รง ารตี นจราจร ละ นชะลอ วาม ร็วถนนม ศิริพล
ถนน ทิงวิ ศษ ละถนนวัง ิ้ง ( นา รง รียนน้ําพองศึ ษา)
ถนนราษฎรบํารง,ถนน วพรรณา
ดยทํา ารตี นจราจร ดวย ี ทอร มพลา ติ ทาง ดิน
ามถนน(ทางมาลาย) จํานวน 2 จด มีพื้นที่ไมนอย วา 2,000
ตาราง มตร งานตี นล ระนาดชะลอ วาม ร็วดวย ี ทอร ม
พลา ติ จํานวน 25 จด มีพื้นที่ไมนอย วา 75 ตร.ม.
ตาม บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ทจ.01/2565
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2564 นาที่ 21 ลําดับที่ 9 ( องชาง)

จํานวน

194,200 บาท

จํานวน

231,700 บาท

จํานวน

314,600 บาท

นา : 111/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

รง ารปรับปรงซอม ซมอา ารอ น ประ ง ดิม
ดยทํา ารปรับปรงซอม ซมอา ารอ น ประ ง ดิม นาด
อา าร วาง 7.00 มตร ยาว 7.00 มตร ดยทํา าร ปลี่ยน
รง ลัง าที่ชํารด ระ บื้องมง ลัง า ประต นาตาง
องน้ํา อง วม พื้น ล. พรอมทา ีอา าร ตาม บบ ปลน
ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ทจ.01/2565 ตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2564
นาที่ 23 ลําดับที่ 12 ( องชาง)
รง ารปรับปรงทาง ทารอบ ระ นอง ง มที่ 10
ตําบล นอง ง
ดยดํา นิน าร อ รางปรับปรงดังนี้
1. ปรับปรงซอม ซมบล๊อ ตัว นอนทาง ทาพรอม
ทา ีพื้นผิวบล๊อ ทาง ทารอบ ระ ดยมีพื้นที่ทา ีไมนอย
วา 648 ตาราง มตร
2. บันไดทาง ึ้นลง ระ ทํา ารทา ีล นอน ละล ตั้ง
ทั้ง มด 4 จด ึ้นลงมีพื้นที่ทา ีไมนอย วา 102 ตาราง มตร
3. อบทาง ทาทํา ารทา ีมีพื้นที่รวมไมนอย วา 49
ตาราง มตร
4. อบ ัน ิน ํา ร็จรป ทา ี าว ลือง าวดํา ละ
าว ดงรอบ ระมีพื้นที่ทา ีไมนอย วา 39 ตาราง มตร
5. ปรับปรงศาลาที่พั ผอน ระ นอง ง จํานวน 6 จด
ดยทํา ารปรับปรง รง ลัง าพรอมมง ลัง าดวย ผน
ล็ รีดลอนทํา ารซอม ซมที่นั้ง ล. พรอมทา ี ตาม
บบ ปลน ผนผัง ทศบาลตําบลวังชัย ล ที่ ทป.01/2565
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 พิ่ม ติม รั้งที่
1/2564 นาที่ 29 ลําดับที่ 24 ( องชาง)

จํานวน

186,700 บาท

จํานวน

175,000 บาท

นา : 112/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ง ริม าร ษตร ตามวิถี ศรษฐ ิจพอ พียง
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง าร ง ริม
าร ษตร ตามวิถี ศรษฐ ิจพอ พียง ชน ารอบรมใ
วามรใน ารปล พืช รือ ารดํา นิน ารใด ๆ ตาม นววิถี
ศรษฐ ิจพอ พียง าใชจายตาง ๆ ชน าตอบ ทนวิทยา ร
าปาย รง าร าอา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด
อป รณตาง ๆ ที่จํา ป็นตอ ารดํา นิน รง าร
-ตามระ บียบ มท. วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารอบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 3-94
ลําดับที่ 2 (พัฒนาชมชน ํานั ปลัด)

นา : 113/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง าร ทศบาลตําบล
วังชัย ลอง วยน้ําใ ชน าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าอา าร า มนา ณวิทยา ร ายานพา นะ ละ
าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ าใชจายใน าร ด
ลอ ผั ตบชวาใน ลงน้ํา ฯ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนถิ่น พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4
นวทางที่ 4.3 นาที่ 3-103 ลําดับที่ 3 ( อง าธารณ ฯ)
รง ารวัน ิ่ง วดลอม ล
จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ทศบาลตําบลวังชัย ลอง วยน้ําใ

พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน รง ารวัน ิ่ง วดลอม ล ชน
าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่
ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น าใชจายใน าร ฆษณาประชา
ัมพันธงาน ละ ี่ยว องใน ารจัดงาน
-ตามระ บียบ มท.วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4
นวทางที่ 4.1 นาที่3-99 ลําดับที่ 3 ( อง าธารณ ฯ)

นา : 114/114

วันที่พิมพ : 6/9/2564 10:24:14

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

654,000 บาท

รวม

654,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

374,000 บาท

จํานวน

374,000 บาท

รวม

250,000 บาท

าไฟฟา

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ระ ไฟฟา รงฆา ัตว ( อง าธารณ ฯ)
าน้ําประปา าน้ําบาดาล

จํานวน

100,000 บาท

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็น าวั ด าร ษตร ชน ตนไม พันธไม ระถาง
ตนไม ป๋ย ดินปล จอบ ียม ชอนปล บัวรดน้ํา ละ
อป รณอื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ( อง าธารณ ฯ)
แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานตรวจ ร ัตวประจํา รงฆา ัตว
ทศบาลตําบลวังชัยจํานวน 1 น ในอัตรา ดือนละ 2,500 บาท
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 031134/ว3617
ลงวันที่ 6 ธันวา ม 2537 ( อง าธารณ )
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อ ป็น าใชจายใน ารจาง มา รงงานใน ารด ลรั ษา
วาม ะอาด วาม ป็นระ บียบ รียบรอย อง รงฆา ัตว าจาง
มา ดลอ บอบําบัดน้ํา ีย าจาง มา บ ิ่งปฏิ ล ป็นตน
( อง าธารณ ฯ)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ป็น าน้ําประปา รงฆา ัตว ( อง าธารณ ฯ)

