
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังชัย

อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,320,180 บาท
งบกลาง รวม 12,320,180 บาท

งบกลาง รวม 12,320,180 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 560,000 บาท

    ชําระหนี้เงินตนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ขอนแกน   สัญญาเงินกูประจํา (Term Loan) ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2553 เลขที่บัญชี 100035251747 รวม  4
รายการ จํานวนเงิน 7,795,682 บาท แยกเป็น 
      1. กูเพื่อกอสรางรั้วอิฐพรอมลูกกรงเหล็ก ประตู และ
ปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน   1,926,000.-  บาท
      2. กูเพื่อสรางรั้วกั้นดินพรอมลูกกรงวายเมช จํานวน 
1,890,000.- บาท
      3. กูเพื่อซื้อครุภัณฑประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1,981,682.-  บาท
      4 กูเพื่องานผังบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1,998,000.-  บาท
       กําหนดชําระ 15 ปี ปีงบประมาณ 2565 เป็นการ 
ชําระหนี้เงินตนปีที่ 12 เงินตนที่ชําระ 560,000.- บาท 
(หาแสนหกหมื่นบาทถวน) (สํานักปลัด)
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 60,000 บาท

ชําระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
ขอนแกน สัญญาเงินกูประจํา (Term Loan) ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2553 เลขที่บัญชี 100035251747  รวม  4 
รายการ จํานวนเงิน 7,795,682 บาท ดังนี้
      1. กูเพื่อกอสรางรั้วอิฐพรอมลูกกรงเหล็ก ประตู และ
ปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1,926,000.-บาท
      2. กูเพื่อสรางรั้วกั้นดินพรอมลูกกรงวายเมช จํานวน 
1,890,000.- บาท
      3. กูเพื่อซื้อครุภัณฑประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
1,981,682.-บาท
      4. กูเพื่องานผังบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
1,998,000.-บาท
        คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 6 เดือน บุคคลธรรมดา  บวกสวนตาง 1.75% ตอปี
กําหนดชําระ  15   ปี ปีงบประมาณ 2565 เป็นการชําระ
ดอกเบี้ยปีที่  12 ประมาณการตั้งไว จํานวน 60,000.-บาท
(หกหมื่นบาทถวน) (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับ
พนักงานจางเพื่อใหมีสวัสดิการและความคุมครอง ตาม
ระเบียบกฎหมาย ตั้งจายในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทน
พนักงานจาง  คาครองชีพชั่วคราว  ทั้งปีงบประมาณ 2564 
       -ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แกไขเพิ่มเติม
      -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561
       -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่  22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537   แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย  
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแก
นายจาง  โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี 
(มกราคม – ธันวาคม)
      -ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม
      -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561
      -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1620 ลงวันที่  22 เมษายน 2562

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,300,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูง
อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันไดโดยผูสูงอายุ 60-69 ปี  จะไดรับ 600 บาท ตอเดือน
อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท ตอเดือน อายุ 80-89 ปี 
จะไดรับ 800 บาทตอเดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 
1,000 บาทตอเดือน    ใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้น  3  ปียอนหลัง   และขอมูลจํานวนผูสงอายุที่ได
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,900,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได
รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน ใชฐานขอมูล
จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ย
คนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลังและขอมูลจํานวน
ผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล
เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศ
บัญชีรายชื่อ
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2553 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส ใหแกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาด
ผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดโดย
ผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 258,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม 
      -ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจรที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน
สัญญาณไฟจราจร ปายจราจร กระจกโคง  กระบองไฟจราจร 
กรวยจราจร เป็นตน
     -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:12 หนา : 5/114



คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 52,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย พ.ศ.2556 ขอ 16 กําหนดใหสมาชิกตอง
ชําระคาบํารุงเป็นรายปีใหสมาคมสันนิบาตฯ  ไมนอยกวา
รอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวงมาแลว
(2 ปียอนหลัง) ยกเวนเงินอุดหนุนทุกประเภท   
   คํานวณ รายรับจริง ปี 2563 = 56,421,569.68 บาท 
หัก     เงินอุดหนุนทุกประเภท = 25,383,634 บาท 
      คงเหลือ 31,037,935.68 x 0.00167 = 51,833.35 
จึงตั้งไวเป็นคาบํารุงฯรายปี 2565 จํานวน 52,000 บาท
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  
พ.ศ. 2555

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 820,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการของเทศบาลตําบลวังชัย จํานวน  1  ราย
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 988,680 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตั้งไวรอยละสาม
ของประมาณการรายรับปีปัจจุบัน (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร 
เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน) 
คํานวณ (60,000,000 - 27,044,000) x 3% = 988,680 บาท
      -พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
     -ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 170,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
     -ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษใหแกขาราชการ  หรือผูรับ
บํานาญของเทศบาลตําบลวังชัย
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
     -หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษใหแกพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลวังชัย
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
    -หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 3,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษใหแกลูกจางประจําของ
เทศบาลตําบลวังชัย
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
       -หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/
ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,731,500 บาท

งบบุคลากร รวม 8,041,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,847,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี     ในอัตรา
เดือนละ  28,800   บาท   และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 
2 คน อัตราคนละ 15,840 บาท  ตอเดือน
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน    และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
เทศมนตรี เดือนละ   6,000  บาท  และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 คน อัตราคนละ 4,500 บาท  ตอเดือน
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี   และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 
อัตราเดือนละ   6,000   บาท   และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 คน  อัตราคนละ 4,500 บาทตอเดือน
       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี    และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที2่) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี    และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,120 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสําหรับสมาชิกสภาเทศบาล
ประกอบดวย
       1.ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท 
       2.รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท 
       3.สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน  อัตราคนละ 
10,080 บาทตอเดือน
       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:12 หนา : 9/114



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,194,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,046,560 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล    จํานวน  9  อัตรา   ตําแหนง 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   
หัวหนาฝายปกครอง   หัวหนาฝายอํานวยการ   นักทรัพยากร
บุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นิติกร และเจาพนักงาน
ธุรการ
      -ตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ.   ก.ท. และ   ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับ ไดแก เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 
เงินคาตอบแทนรายเดือนตามที่หลักเกณฑกําหนด ตําแหนง 
ปลัดเทศบาล  จํานวน  7,000 บาท/เดือน
       -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 234,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้ 
        1.ปลัดเทศบาล 7,000 บาท/เดือน
        2.รองปลัดเทศบาล 3,500 บาท/เดือน, 
        3.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 3,500 บาท/เดือน, 
        4.หัวหนาฝายปกครอง 1,500 บาท/เดือน 
        5.หัวหนาฝายอํานวยการ 1,500 บาท/เดือน
        -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 544,320 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน   2 อัตรา ตําแหนง พนักงาน
ขับรถยนต และผูชวยชางทุกประเภท
       -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 273,240 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน   2  อัตรา ตําแหนง ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ และนักการ
      -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักการ
      -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566
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งบดําเนินงาน รวม 2,075,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 426,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับ      
        1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
อปท. จํานวน 180,000 บาท       
      เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน เงินรางวัล ในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจที่มาปฏิบัติงานใหการชวยเหลือ
อํานวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบรอยตามที่
เทศบาลรองขอ    คาตอบแทนสมาชิก อปพร. รวมถึงคา
ตอบแทนคณะกรรมการ   ที่ไดรับมอบหมายใหชวยเหลือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลหรือคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหเป็นผูดําเนินการเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน คาตอบแทน
คณะกรรมการและเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น และคาใชจายอื่น ๆ (สํานักปลัด)       
       2.เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 50,000 บาท       
 เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ตามระเบียบ มท.วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่น  ใหเป็นรายจายอื่นของ อปท พ.ศ.2557
  (สํานักปลัด) 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะ
กรรมการวิสามัญ   คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   ประชุมคณะ
กรรมการแปรญัตติ ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ขอ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล    สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนง  รองประธานสภา
 สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี   และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือ
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติ
งานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 (สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  หรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,800 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบํารุง  (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 5,800 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร 
หรือบุตรพนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา   ที่มีสิทธิไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0809.3/ว 1013  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:13 หนา : 14/114



ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับคารับวารสาร เชน หนังสือพิมพ
รายวันวารสาร คูมือปฏิบัติราชการ ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ นิตยสารทองถิ่น เป็นตน โฆษณา
และเผยแพร เพื่อจายเป็นคาโฆษณากิจการขาวสารของเทศบาล 
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ จัดทําปายประกาศ
ตาง ๆ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ  คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เพื่อ
จายเป็นคาเย็บปกสมุดตาง ๆ เชน สมุดรายงาน   หรือเอกสาร
ทางราชการอื่น ๆ เป็นตน    คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ เชน  คาธรรมเนียมรถยนต   รถจักรยานยนต และคา
ธรรมเนียมอื่น ๆ คาลงทะเบียน คาจางเหมาบริการ คาจาง
เหมาแรงงานใหบุคคลภายนอกที่ทํางานอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน  คาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาแรง
งานทําของ คาซอมแซมทรัพยสินเป็นตน  (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

       1.คารับรอง   จํานวน  30,000   บาท เป็นคารับรอง
ของ   อปท.   ในการตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล  ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานหรือมาดําเนิน
กิจการใด ๆ  อันเป็นไปเพื่อประโยชนของเทศบาล เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวของ   โดย
ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %   ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมา   โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให 
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 ก.ค.2548
(30,552,927.93 x1% = 305,529.28)  (สํานักปลัด)       
      2.คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน 50,000 บาทเป็นคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ   หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ของทางราชการ   หรือการประชุม
ระหวาง อปท. กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนเป็นตน เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใชในการ
รับรองและคาบริการอื่น ๆ  ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 
ลงวันที่ 28 ก.ค. 2548  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง   และพนักงานจางเทศบาล
เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาพาหนะ คายานพาหนะ ฯลฯ
        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง 
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลวังชัย
         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ หรือตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย
และงานตามนโยบายรัฐบาล

จํานวน 70,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม /โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
เสาวนีย หรือกิจกรรม / โครงการตามนโยบายรัฐบาล       
       -ตามระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ.2547       
       -ตามระเบียบ มท. วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559       
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-43 
ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรวมกันของคณะ
ผูบริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง เนื่องในวัน
เทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึง
ความสําคัญความเป็นมาของการกอกําเนิดเทศบาล พนักงาน
จะไดตระหนักถึงความสําคัญของการปกครองทองถิ่นฯลฯ
        -ตามระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน และการตรวจเงิน ของ  อปท. พ.ศ.2547
        -ตามระเบียบ มท. วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-34 
ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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โครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” จํานวน 80,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเรา
ทําความดีดวยหัวใจ เชน คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาปายโครงการ คาประชาสัมพันธและคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน ฯลฯ
       -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 14 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อคัดกรองสุขภาพ   ตรวจสุขภาพประจําปี เป็นการเตรียม
ความพรอมในการรักษาสุขภาพทั้งรางกายและจิดใจ และเฝา
ระวังโรคภัยที่อาจจะเกิดผลกระทบตอการทํางาน โดยเป็นคา
ใชจาย เชนคาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ที่ใชใน
โครงการ
         -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-34 
ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ เชน คาจัดทําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นๆ เป็นตน ฯลฯ  
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่  15  ลําดับที่  6 (สํานักปลัด)
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โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรูของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
ความรูของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ
เทศบาลไดศึกษาหาความรู    และประสบการณจากสถานที่
ตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน เพื่อเป็นการสราง
สัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพนักงาน ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อนําความรูและประสบการณมาใช
ในการพัฒนาเทศบาลใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 
เป็นการจุดประกายความคิด เปิดมุมมองและโลกทัศนใหมๆ 
ในการทํากิจกรรมที่สรางสรรครวมกัน  โดยตั้งไวเป็นคาใช
จาย เชนคาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คาจัด
สถานที่โครงการ คาเชาหองประชุม  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใช
ในการฝึกอบรม
      -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547     
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนา 14 ลําดับที่ 4  (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล เพื่อปลูกจิตสํานึกในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในองคกร เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
        -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547       
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 14 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ เชน   เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องสแกนเนอร  รถยนต รถจักรยานยนต
โต๊ะเกาอี้ ตูเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน 
เครื่องดับเพลิง   ชนิดหาบหาม วิทยุสื่สาร     เครื่องทําน้ําเย็น 
พัดลม เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับระบบเสียงตามสาย และ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่ชํารุด   (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 443,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ   หรือรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน คาหนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ  แผงปิด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม
(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท 
เทป พี วี ซี แบบใส ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาประดับ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม ฯลฯ
    -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง 
อาทิเชนไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา  เครื่องวัด
กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ
รีซีสเตอรมูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร หลอดฟลูออเรสเซนซ 
เบรกเกอรสายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง  แผงวงจร  
ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:13 หนา : 22/114



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 48,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุง รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  เป็นตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559  เชนหมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง 
ถาด แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอกสบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง 
ไมกวาด เขง กรอบรูป มุง ผาปู ที่นอน ปลอกหมอน หมอน 
ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา  หมอหุงขาว
ไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผาหม 
ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  และอื่น ๆ ที่จําเป็น
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  
อาทิเชนไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน
ตลับเมตร  ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม  อางลางมือ ราวพาดผา
น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว
ทอน้ําและอุปกรณประปาทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ     รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียรล๊อคคลัตซ กระจกโคงมน 
ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ   สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล
เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน ใบพัด หมอน้ํา
หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนาไฟเบรก
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต   กันชน
รถยนตเข็มขัดนิรภัยฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  ก๊าสฯลฯ
        - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง   
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เชนขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอ
เทป  เลนสซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโป
รสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีดี)รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยายภาพถายดาวเทียมฯลฯ
        -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร     ประเภทวัสดุ
คงทน   วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เชนแผนหรือจานบันทึกขอมูลอุปกรณ
บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc  , Digital Video Disc ,   Flash Drive)  
เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่องสายเคเบิลหนวยประมวลผลฮารดดิสกไดนร
ซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสงแผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ
(Key Board)   เมนบอรด (Main Board)  เมมโมรี่ซิป
(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet 
Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, 
Anti virus Card,   Sound Card) เป็นตนเครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) 
แบบออพติคอล   (Optical) เป็นตน ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม  บํารุง  รักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง อาทิเชนมิเตอรน้ํา - ไฟฟาสมอเรือตะแกรงกันสวะ
หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาลวเปิด – ปิดแก๊สฯลฯ (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 485,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟาอาคารสํานักงานเทศบาล อาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริเวณอื่น ๆ ที่ตองชําระ
คาไฟฟา ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (สํานักปลัด) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อเป็นคาประปาอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และบริเวณอื่น ๆ ที่ตองชําระ
คาน้ําประปาใหการประปาสวนภูมิภาค (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทของ ท.ศ.ท. และคา
บริการโทรศัพท เคลื่อนที่ รวมถึง คาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชโทรศัพท (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดสง พัสดุไปรษณียบัตร 
สงหนังสือราชการ สงธนาณัติและจัดซื้อดวงตราไปรษณีย 
เป็นตน (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

       เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตรวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  ฯลฯ
       -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม  2564   (สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาพื้นที่เว็บไซดเทศบาล และ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ เชน  ระบบ CLOUD , HOSTING
     -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม  2564  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:13 หนา : 27/114



งบลงทุน รวม 584,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 584,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 39,800 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(แบบติดผนัง ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม  2563
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 46 ลําดับที่ 4  (สํานักปลัด)

โซฟาชุดรับแขกแบบเขามุม จํานวน 25,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขกแบบเขามุม
(มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑราคาตามทองตลาด)

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 12,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2 เครื่อง 
ปรับแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ ปรับสายซาย-ขวา และ
หยุดสายไดตามตองการ  ขาเสาและฐานพัดลมผลิตจากวัสดุ
คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน เสริมความปลอดภัยดวยระบบ
ตัดไฟอัตโนมัติ  ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดรับ
มาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดซื้อตามราคาทองตลาด         
 -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่1/2564) หนาที่ 47 ลําดับที่ 7  (สํานักปลัด) 
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ติดตั้งระบบเสียงไรสาย จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบเสียงไรสาย  ประกอบดวย
      1.ชุดแมขาย จํานวน 1 ชุด
         -เครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก
         -เครื่องสํารองไฟอัตโนมัติ
        -เครื่องคอมพิวเตอรALL in one ชนิดหนาจอทัชสกรีน
        -ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ
        -ลําโพงมอนิเตอร
        -หูฟังแบบครอบศรีษะ
        -โต๊ะและเกาอี้สําหรับปฏิบัติงาน
      2.ชุดลูกขาย จํานวน 8 ชุด
        -เครื่องรับสัญญาณเสียง ระบบ IP Network Receiver
        -ลําโพงฮอรนพรอมยูนิต ขนาด 150 วัตต
        -มิเตอรไฟฟา ขนาด 5 แอมป์
        (มาตรฐานครุภัณฑราคาตามทองตลาด) 
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 49 ลําดับที่ 11 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 
1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
ขนาดถังน้ํา 20 ลิตร  มีปุมกดชองน้ํารอน และน้ําเย็นแยก
จากกัน  จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
    -ตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 45  ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนศูนย 
 ดํารงธรรมอําเภอน้ําพอง

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยดํารง
ธรรมอําเภอน้ําพอง สําหรับการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่  /
คณะกรรมการศูนย  ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน       
     -ตามหนังสือ อ.น้ําพองที่ขก 0418/1533 ลว 4 เม.ย. 64
     -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-110 
ลําดับที่ 4  (สํานักปลัด)       

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหลากาชาด  และการจัด
งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน  
ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

      เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเหลากาชาด และการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน   ประจําปี 2565 
สําหรับที่ทําการปกครองอําเภอน้ําพอง  
      -ตามหนังสือ อ.น้ําพองที่ขก 0418/1533 ลว 4 เม.ย. 64
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559   
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-109 
ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:13 หนา : 30/114



งานบริหารงานคลัง รวม 3,091,970 บาท
งบบุคลากร รวม 2,240,970 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,240,970 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,847,310 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตําแหนงผูอํานวย
การกองคลัง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  หัวหนาฝายพัฒนา
รายได      เจาพนักงานการเงินและบัญชี   เจาพนักงานพัสดุ 
และเจาพนักงานจัดเก็บรายได
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
     -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 69,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนงดังนี้  ผูอํานวยการกองคลัง 
3,500 บาท/เดือน, หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 1,500 บาท
/เดือน และหัวหนาฝายพัฒนารายได 1,500 บาท/เดือน
      -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 316,080 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน   2  อัตรา 
ตําแหนง ผช.จพง.การเงินและบัญชี และผช.จพง.พัสดุ 
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 8,580 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  
ตําแหนง  ผช.จพง.พัสดุ
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566
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งบดําเนินงาน รวม 851,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 
ตามสิทธิที่เบิกจายไดตามระเบียบ (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 340,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ ไดแกคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก คา
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน
(ยกเวน คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต ผูปฏิบัติงานธุรการ ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับ
รองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, 
คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค,คาทําหมันสัตว   คาจางแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อให
ไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่นๆ
ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟา/คาติดตั้ง
ประปา เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ 
ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพท
ทั้งภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

       รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เพื่อจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ไดแก คารับรอง 
(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) หรือตอนรับบุคคล/คณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจชมทัศนศึกษา หรือมาดําเนินการใดๆอันเป็นไปเพื่อ
ประโยชนของเทศบาล 
      -คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี
      - คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   เพื่อใชจายในการ
เดินทางไปราชการในอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหไปเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก คาบริการจอดรถ คาทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใช
จายอื่น  ๆ ที่จําเป็น (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลวังชัย
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   (กองคลัง)
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โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

      โครงการจัดทําปายประขาสัมพันธ   เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการการจัดทําปายประชาสัมพันธหรือการชําระภาษี 
เชน การจัดทําปายไวนิล ปายแผนพับประชาสัมพันธ สปอรต
ภาษี ฯลฯ 
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแชงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
      -ตามระเบียบการกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษา
เงิน ของ อปท. พ.ศ.2547 รวมถึงที่แกไขเพิ่มเติม
      -ตามแผนพัฒนาของเทศบาล 5   ปี  (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 3-46 ลําดับที่ 17  (กองคลัง)

โครงการจางเหมาบริการใหชุมชนเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
จางเหมาบริการใหชุมชนเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย  ใน
เขตเทศบาลตําบลวังชัย ทั้ง  14  ชุมชน 
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
      -ตามระเบียบการกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิก จายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษา
เงิน ของ อปท. พ.ศ.2547 รวมถึงที่แกไขเพิ่มเติม 
       -ตามแผนพัฒนาของเทศบาล  5  ปี  (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 3-105  ลําดับที่ 1 (กองคลัง)
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โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององค
ปกครองสวนทองถิ่น (E-LAAS)

จํานวน 10,000 บาท

       โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(E-LAAS)   
เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานโครงการ
ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(E-LAAS)เป็นคาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาถายเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาเชา
อุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม  คากระเป๋าเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาพาหนะฯลฯ
       -ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
       -ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แกไข
เพิ่มเติม
       -ตามแผนพัฒนาของเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2  (กองคลัง)
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โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  
เป็นคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาถายเอกสารและ
สิ่งตีพิมพ คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  คากระเป๋าเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะฯลฯ
     -ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
     -ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษาเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แกไข
เพิ่มเติม
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1  (กองคลัง)
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โครงการอบรมใหความรูความเขาใจกับผูประกอบการ ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 2562   เทศบาลตําบลวังชัย 
 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ประจําปีงบประมาณ  2565

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานโครงการ
อบรมใหความรูความเขาใจกับผูประกอบการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 เป็นคาวัสดุ 
เครื่องเขียน  อุปกรณ คาถายเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาใชจายอื่น  ๆ ที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาพาหนะฯลฯ
     -ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
     -ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การตรวจเงิน และการเก็บรักษาเงิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 11 ลําดับที่ 3  (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

           คาบํารุงรักษาและซอมแซม   เพื่อใชจายในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
เชน ซอมแซมรถยนต รถจักรยานยนต  โต๊ะ เกาอี้ เครื่องปรับ
อากาศ   เครื่องคอมพิวเตอร  โทรทัศน ฯลฯ และทรัพยสินอื่น 
ที่ชํารุด (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 171,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

          คาวัสดุสํานักงาน  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตาง ๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ  
เอกสาร ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ  ใบเสร็จ
รับเงินที่สั่งซื้อจากโรงพิมพฯลฯ    และวัสดุสํานักงานอื่น  ๆ
ที่จําเป็น (กองคลัง)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน 
หลอดไฟ  สายไฟ  ปลั๊กไฟฟา  สายอากาศ  หรือเครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ ฯลฯ  ของใชอื่นๆ ที่จําเป็น (กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

      วัสดุงานบานงานครัว  จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว   เชน  ไมกวาด  กระดาษชําระ  ชุดกาแฟ แกวน้ํา  
น้ํายาดับกลิ่น  จานรอง ถวยชาม ชอนสอม ถาด ถัง หมอ
ไฟฟา กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง ถังขยะ ถังน้ํา ฯลฯ 
และอื่นๆ (กองคลัง)

วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

       วัสดุกอสราง    จายเป็นคาวัสดุกอสรางชนิดตางๆ เชน 
ตะปู ปูน กระเบื้อง คอน คีม จอบ ทราย  สังกะสี ไม สี เทป
วัดระยะ ตลับเมตร เครื่องยิงตะปู อิฐ นั่งราน สวานมือ ฯลฯ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

     วัสดุยานพาหนะและขนสง   เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง   เชน   ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต และสกรู 
สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ แบตเตอรี่และ
วัสดุอื่น ๆ หรือที่จําเป็น (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

         วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เพื่อจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น   เชน   น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น 
น้ํากลั่น ฯลฯ (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

         วัสดุโฆษณาและเผยแพร  เป็นปายประชาสัมพันธ 
กระดานเขียน โปสเตอร ฟิลม แถบบันทึกเสียง  หรือภาพ
รูปสีหรือรูปขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพดาวเทียม 
เอกสารเผยแพร ผลการดําเนินงาน ฟิลมสไลด เมมโมรี่การด 
สี พูกันฯลฯ ที่จําเป็น (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    วัสดุคอมพิวเตอร   เป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
หมึกพิมพ  สําหรับพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง 
แปนอักขระหรือแปนพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอาน และบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน  แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต ฯลฯ  และวัสดุ
อื่นๆ  ที่จําเป็น (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

      คาบริการไปรษณีย   จายเป็นคาใชจายการจัดสงไปรษณีย 
หนังสือราชการ คาบริการธนาณัติและจัดซื้อดวงตราไปรษณีย 
คาธรรมเนียมการโอนเงิน   ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส(GFMIS) เป็นตน  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 500,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่  สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อใชจายเป็นคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือขายแบบมุมมองคงที่  สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
พรอมติดตั้งระบบประกอบดวย
      1.กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงที่ จํานวน  16  ตัว
      2.อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย(Network Video
Recorder) แบบ 16 ชอง
      3.จอมอนิเตอรขนาด  40  นิ้ว
      4.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1KHz
      5.ตู RACK ขนาด 6 U
      6.เครื่องสงสัญญาณ จํานวน 1 ตัว
        -เสากระจายสัญญาณ 1 ชุด
        -เครื่องรับสัญญาณ 8 จุด
       จุดติดตั้งตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลวังชัยหรือ
อาจเปลี่ยนแปลงตามที่เทศบาลตําบลวังชัย  เห็นวาจําเป็น
หรือมีความเหมาะสม
      -ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2564  
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 นาที่ 47 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,596,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,843,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,843,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 446,520 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล   จํานวน   1   อัตรา     ตําแหนง 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
      -ตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ.   ก.ท. และ   ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 308,040 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน  1 อัตรา ตําแหนง พนักงาน
ดับเพลิง
       -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,029,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน   7  อัตรา 
ไดแก ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา และพนักงาน
ดับเพลิง  6 อัตรา
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
จํานวน 4 อัตรา ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
      -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566
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งบดําเนินงาน รวม 683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  มีสิทธิ
เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
เชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  (งานปองกันฯ สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปองกันและแกไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาทําปายโครงการ คาวัสดุ
เครื่องเขียน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาอาหาร  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น     
 -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547      
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-93 
ลําดับที่ 1 (งานปองกันฯ /สํานักปลัด)
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต  เชน คาวัสดุ อุปกรณ ปาย
ประชาสัมพันธ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-92 
ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.3 (งานปองกัน )

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องตน ระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) 
การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิด
เหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน เชน  คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที่ฝึกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น       
   -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547    
   -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม. 2562     
   -ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนา 3-89 ลําดับ
ที่3 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.2 (งานปองกันฯ/สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
พนักงาน  ลูกจางสถานศึกษาและสถานประกอบการในเขต

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสําหรับสถานประกอบการ
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาล ามขอสั่งการกระทรวง
มหาดไทย  เมื่อวันที่  22  มี.ค. 2560  เรื่องการเพิ่มความระมัด
ระวัง ในการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ 
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-89 
ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.2 (งานปองกันฯ)

โครงการสงเสริมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อ
ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติหนาที่ อปพร. เชนคาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที่การฝึกอบรม คา
พิมพใบประกาศ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปายโครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    
       -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547      
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-89 
ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.2 (งานปองกันฯ) 

โครงการอบรมวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับวินัย
จราจร และความปลอดภัยทางถนนแกนักเรียน  ผูใชรถใชถนน
สถานศึกษา โดยมีคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัด
สถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร้องดื่ม  คา
ปายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ  
      -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547    
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-89 
ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2  แนวทางที่ 2.2 (งานปองกันฯ)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:13 หนา : 45/114



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อเป็นจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชนซอมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ ไดแก
รถยนต  รถดับเพลิง เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ   วิทยุ
สื่อสาร  โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ  (งานปองกันฯ สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ   เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  ควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล๊อค ล๊อคเกียรล๊อคคลัตซ กระจกโคงมน ล๊อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล  เพลา  ฟิลม
กรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน ใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน
แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับ ลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต
เข็มขัดนิรภัยฯลฯ
    -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(งานปองกันฯ สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  แก๊สหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องถานก๊าสฯลฯ
    -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(งานปองกันฯ สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิง   ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลืองรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง   อาทิเชน ถังดับเพลิง  
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
    -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(งานปองกันฯ สํานักปลัด)

วัสดุจราจร จํานวน 150,000 บาท

      เพื่อจายเป็นงินคาวัสดุจราจร วัสดุสิ้นเปลืองตาง ๆ เชน 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจรบรรจุน้ํา เสาแบง
เลน  กระจกโคง ที่กั้นลอ  ยางชะลอความเร็ว  กระบองไฟ 
และอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ
      -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(งานปองกันฯ สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปองกันแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอน้ําพอง จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอน้ําพอง ประจําปี พ.ศ.2564 สําหรับที่ทําการ
ปกครองอําเภอน้ําพอง ตามหนังสืออําเภอน้ําพอง ที่ ขก
0418/1533  ลว 4 เม.ย. 64
       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-114 
ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)       
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,815,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,307,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,307,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,247,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา  หน.ฝายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา  เจาพนักงาน
ธุรการ และครูผูดูแลเด็ก (2อัตรา)  -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558  และตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลในตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษา 3,500 บาท/เดือน  และหัวหนาฝาย
บริหารการศึกษา 1,500 บาท/เดือน  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558  และตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

งบดําเนินงาน รวม 448,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจที่มาปฏิบัติงาน หรือคาตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
เทศบาล และคาใชจายอื่น ๆ  (กองการศึกษา)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ    โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงาน   และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะ
เป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย    ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)

คาเชาบาน จํานวน 170,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น   หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ  (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

      -คารับวารสาร โฆษณาและเผยแพรเพื่อจายเป็นคาโฆษณา
กิจการขาวสารของเทศบาล  
      - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ   
     - คาติดตั้งไฟฟา   คาบํารุงรักษาและซอมแซม
     - คาปักเสาพาดสายนอกสถานที่ราชการ
     -คาติดตั้งประปา คาเชาอินเตอรเน็ตรายเดือน
     - คาธรรมเนียม คาทนายความ คาธรรมเนียมในการระวัง
ชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน
      - คาจางเหมาบุคคลภายนอก  ทําความสะอาดดูแลความ
เรียบรอยภายในอาคารสํานักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรืองาน
อื่นๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังชัย(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง 
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลวังชัย
       - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   (กองการศึกษา)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา หรือจัดทําประชาคมอื่น ๆ เชนคา
ใชจายในการตกแตงสถานที่   คาปายโครงการ   คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น       
 -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547        
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน หอง
ปฏิบัติการ ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย หรือทรัพยสินอื่นที่ชํารุด 
เสียหายใหใชงานไดเป็นปกติ (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้งเป็นตน อาทิเชนหนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็กไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปลงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ 
กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศแผนปายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม
(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกายางลบ 
น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไขไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชีสมุดประวัติขา
ราชการแบบพิมพผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล   รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง อาทิเชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล  อุปกรณ
บันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)
เทปบันทึกขอมูล(Reel MagneticTape,Cassette Tape,
Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร  ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร
(Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  เชน  Ethernet 
Card, Lan Card,  Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต (Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นตน
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 59,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,600 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 51,600 บาท

      เพิ่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อรถจักรยานยนตขนาด  110 ซีซี  
แบบเกียรอัตโนมัติ   (คุณลักษณะราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2563)(กองการศึกษา)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 
1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
ขนาดถังน้ํา   20   ลิตร มีปุมกดชองน้ํารอน และน้ําเย็นแยก
จากกัน  จัดซื้อตามมาตรฐานราคาตามทองตลาด 
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2564 หนา 46  ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,792,280 บาท
งบบุคลากร รวม 697,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 697,680 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 577,680 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  5 อัตรา ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี พ.ศ.2564-2566 (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  จํานวน 
5 อัตรา ตําแหนงผูดูแลเด็ก  -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
และตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 3,984,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,414,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาโฆษณากิจการขาวสารของเทศบาล คาเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คา
จางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา   คาบํารุงรักษาและซอมแซม
คาปักเสาพาดสายนอกสถานที่ราชการ  คาติดตั้งประปา คาเชา
อินเตอรเน็ตรายเดือนคาธรรมเนียม คาทนายความคาธรรมเนียม
ในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน คาจางเหมาบุคคลภายนอก
ทําความสะอาดดูแลความเรียบรอย ภายในอาคารหรืองานอื่น ๆ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังชัย  (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิน กอด แปรง เลา เลนสนุกกับหนูนอย จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณในการสงเสริม
กิจกรรมใหความรูแกผูปกครองและคาใชจายอื่นๆ
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-39 ลําดับที่ 19 (กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังชัย จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม  น้ําแข็ง  คาของรางวัล   คาเชาเครื่องเสียงคา
มหรสพ คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 5 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา)
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โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ  คาอาหาร 
คาอาหาร ที่จําเป็น
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตรที่ 1
 แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-40 ลําดับที่ 26 (กองการศึกษา)

โครงการนิทรรศการการเรียนรูนําสูโลกกวาง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ   คาอาหาร 
คาอาหาร ที่จําเป็น
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตรที่ 1 แนว
ทาง 1.1 หนาที่ 3-37 ลําดับที่ 12 (กองการศึกษา)

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547       
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตรที่ 1
 แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-40 ขอที่ 27 (กองการศึกษา)
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โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธ สายใยรัก จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณในการสงเสริม
กิจกรรมใหความรูแกผูปกครองและคาใชจายอื่นๆ
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-40 ลําดับที่ 25 (กองการศึกษา)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ  เชน   คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน  คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  
การแสดง  และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงานฯลฯ   
    -เตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1
แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-38 ขอที่ 16 (กองการศึกษา)

โครงการศูนยสามวัยเทิดไทองคราชันย จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม น้ําแข็ง คาของรางวัล คาเชาเครื่องเสียงคามหรสพ คา
ตกแตงสถานที่ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-38 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 45,000 บาท

     1. กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน 10,000 บาท
      เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 ฉบับเปลี่ยนแปลงหนาที่ 1 ขอที่ 1.1
     2. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากเด็กเล็ก  10,000 บาท
      เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 ฉบับเปลี่ยนแปลงหนาที่ 1 ขอที่ 1.2
    3.กิจกรรมปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวังชัย 15,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
    ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 ฉบับเปลี่ยนแปลงหนาที่ 1 ขอที่ 1.3
     4. กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5,000  บาท
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นตองใชในกิจกรรม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
    ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 ฉบับเปลี่ยนแปลงหนาที่ 2 ขอที่ 1.6
     5. กิจกรรมดาวแหงความดี 5,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นตองใชในกิจกรรม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
    ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 ฉบับเปลี่ยนแปลงหนาที่ 2 ขอที่ 1.9 
     และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 594,000 บาท

 1)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน   412,000  บาท
    เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารกลางวัน/จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   รวมจํานวนประมาณ  80  คน
( 80  คน x245 วัน x 21 บาท )
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-37 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษา)
    2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 182,000 บาท เพื่อจายเป็น
        - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 136,000 บาท
        เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รวมจํานวนประมาณ 80 คน
คนละ  1,700 บาท
    - คาหนังสือเรียนอัตราคนละ  200  บาท/ ปี   รวม
8,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน จํานวน 40 คน
     - คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ ปี  
รวม   8,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน 
จํานวน 40 คน 
    - คาเครื่องแบบนักเรียน   อัตราคนละ  300 บาท/ปี
รวม  12,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน   
จํานวน 40 คน 
    - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา คนละ 430 บาท/ ปี 
รวม  18,000  บาท  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน   40   คน 
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.1 หนาที่ 3-41 ลับดับที่ 30 (กองการศึกษา)
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โครงการสื่อสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม น้ําแข็ง คาของรางวัล คาเชาเครื่องเสียง    คา
มหรสพ คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา)

โครงการหนูนอยนักวิทยาศาสตร
(Science Junior)

จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม น้ําแข็ง คาของรางวัล คาเชาเครื่องเสียง   คา
มหรสพ คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 4 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา)

โครงการหองเรียนเสริมปัญญา จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา  สื่อการสอนที่สงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ใหมีพัฒนาการสมวัย ฯลฯ
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 7 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
หองปฏิบัติการ  ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 2,490,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  อาทิเชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟา
เครื่องวัดกระแสไฟฟา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟา  มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟา    เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟฟา
สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟาหลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ
ลูกถวยสายอากา  ศรีซีสเตอรมูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอรสายอากาศหรือเสา
อากาศ  สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ 
แผงบังคับทางไฟฯลฯ   (กองการศึกษา)       
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,280,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลงตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ ชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน ตาม
ตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  เชน
หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป มีด ถัง ถาด 
แกวน้ํา จานรอง    ผงซักฟอกสบู   น้ํายาดับกลิ่น  แปรง 
ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม 
ชอนสอม  กระจกเงา  โองน้ํา   ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา 
เตาน้ํามัน   เตารีด  เครื่องบดอาหาร   เครื่องตีไขไฟฟา 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุง
ขาวไฟฟา  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ถังแก๊ส  เตา 
ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
     - เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  เป็นตน ตาม
ตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
ครุภัณฑ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 อาทิ
เชน นม  ฯลฯ  (กองการศึกษา)       
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนไมตางๆ คอน
คีมชะแลงจอบสิ่วเสียมเลื่อยขวานกบไสไมเทปวัดระยะเครื่องวัด
ขนาดเล็ก  เชนตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถสวม  อางลางมือ
ราวพาดผาน้ํามันทาไมทินเนอรสีปูนซีเมนตทรายอิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว
ทอน้ําและอุปกรณประปาทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล      ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง อาทิเชน ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร  ล๊อคคลัตซ  กระจกโคงมน  ล๊อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
ยางรถยนต   น้ํามันเบรก   น๊อตและสกรู  สายไมล  เพลา
ฟิลมกรองแสง  เบาะรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต   เบรก   ครัช   พวงมาลัย สายพาน ใบพัด หมอน้ํา
หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชน
รถยนตเข็มขัดนิรภัยฯลฯ (กองการศึกษา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน    คาขนสง  
คาภาษี   คาประกันภัย  คาติดตั้ง  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าสฯลฯ  (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน   ใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง    อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่อง
ดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชังปุ๋ย ยา
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว 
พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากปองกันแก๊สพิษฯลฯ  (กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 70,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุ รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม  บํารุง  รักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ   เชน คาขนสง  คาภาษี   คาประกันภัย  
คาติดตั้ง หุนแบบจําลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอน
ทําดวยพลาสติกกระดานลื่นพลาสติกเบาะยืดหยุน  เบาะ
มวยปล้ํา  เบาะยูโดฯลฯ  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่ตอง
ชําระคาไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กองการศึกษา)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ที่ตองชําระคาน้ําประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาค 
(กองการศึกษา)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 110,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเอกสารบานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน  จํานวน 2 หลัง  
คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานราคาตาม
ทองตลาด (กองการศึกษา)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 33,600 บาท

    เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด
4,000 ANSI Lumen
     1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณ
เพื่อฉายภาพโปรเจคเตอร จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
     2.ใช3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ
ระบบ DLP
    3.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
    4.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 
(ANSI Lumens)
    -ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563
    5.จอรับภาพแบบเคลื่อนที่ได
      (มาตรฐานราคาตามทองตลาด)
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 48  ลําดับที่ 10 (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ชุดโต๊ะเกาอี้ทานขาวเด็ก จํานวน 45,000 บาท

      เพื่อจัดซื้อโต๊ะเกาอี้ทานขาวเด็ก จํานวน 15 ชุด
      -คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานราคา
ตามทองตลาด
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 48  ลําดับที่ 9  (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร (โน๊ตบุ๊ค) จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz 
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
     2. ในกรณีที่มีหนวยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง
     - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
     -มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน
ไมนอยกวา  1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ   10/100/1000   Base-T   หรือดีกวา   จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
     -ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  (กองการศึกษา)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 4,430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพวิถีภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนากลุมอาชีพ   ตามวิถี
ภูมิปัญญาทองถิ่นใหกับประชาชนในเขตเทศบาลไดมีรายได
เพิ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเป็นคาใชจาย เชน  คาตกแตง
สถานที่ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น      

    -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547        
   -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 6 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาล

จํานวน 4,400,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของนักเรียน 
ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตของเทศบาล คือ  โรงเรียนน้ําพอง
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา  จํานวนประมาณ 1,050 คน
คนละ 21 บาท  จํานวน 200 วันทําการ
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 1 หนา 3-108 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,865,610 บาท

งบบุคลากร รวม 1,043,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,043,610 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 988,650 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตําแหนงผูอํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุข  และเจาพนักงานธุรการ
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
     -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,960 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ไดรับ ไดแก เงินคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  เงินคา
ตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร) ตาม
ที่หลักเกณฑกําหนด ของตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  
330 บาท/เดือน
       -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 51,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง   ดังนี้  ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  3,500 บาท/เดือน  และหัวหนา
ฝายบริหารงานสาธารณสุข 1,500 บาท/เดือน
      -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566
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งบดําเนินงาน รวม 2,814,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแก   เจาหนาที่ทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ  โดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน     และไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ
ตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตน    และใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขฯ)

คาเชาบาน จํานวน 92,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ  (กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:13 หนา : 69/114



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร
พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0809.3/ว 013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ราบจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,750,000 บาท

 - คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเย็บหนังสือ
เขาปกหนังสือ คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ   คาจางเหมาแรงงานใหบุคคลภายนอกทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย   คาจางเหมา
แรงงานทําความสะอาด คาจางเหมาทําของ คาจางเหมากําจัด
ขยะมูลฝอย คาใชจายในการทําความสะอาด  คาใชจายในการ
ทําประกันภัยทรัพยสิน คาติดตั้งไฟฟา ประปา คาจางเหมาสูบ
สิ่งปฏิกูล เป็นตน  (กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

       เป็นคารับรองของ อปท.ในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน หรือมา
ดําเนินกิจการใด ๆ อันเป็นไปเพื่อประโยชนของเทศบาล เชน คา
อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวของ โดยใหตั้งงบ
ประมาณไดไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจาย 
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให      
     -ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ.2548  (กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   (กองสาธารณสุขฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง 
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลวังชัย
       - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองสาธารณสุขฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ  เชน เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง
คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต โต๊ะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องทําน้ําเย็น พัดลม  
เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับระบบเสียงตามสาย  คาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินอื่นที่ชํารุด ฯลฯ (กองสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานกระดาษ  หมึก  ดินสอ  
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใส เทปหนัง
ไก กระดาษกาว  กระดาษคารบอน  กระดาษไขคอมพิวเตอร  
ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ 
แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อหรือ
จากการพิมพ  ของใชในการบรรจุหีบหอ  น้ําดื่ม  ผาหมึก 
เครื่องพิมพดีด  น้ํายาลบคําผิด  คาถายเอกสาร  พระบรม
ฉายาลักษณ  ตะแกรงและอื่น ๆ ที่จําเป็น (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับไฟฟาและวิทยุ 
เชน หลอดไฟ สายไฟ เทปพันสาย ปลั๊กไฟ  หมอแปลง เครื่อง
ตัดกระแสไฟ และอื่น ๆ ที่จําเป็น (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ปุงเตา 
มือเสือ ไมกวาด ถังน้ํา แปรง ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอมสอม 
แกวน้ํา จานรองแกว กระจกเงา น้ํายาลางจาน กอนดับกลิ่น 
น้ํายาถูพื้น ปุงเตา สเปรยปรับอากาศ น้ํายาเช็ดกระจก 
กระดาษชําระ กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง กะละมัง
และอื่น ๆที่จําเป็น(กองสาธารณสุขฯ)          
        

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุ  เชน เหล็ก ปูนซีเมนต  ทราย  หิน 
อิฐ  หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง  ตะปู  คอน  คีม จอบ  เสียม 
น้ํามันทาไม  อางลางมือ  ทอน้ํา  ทอน้ําและอุปกรณ  โถสวม  
และอื่นๆ  ที่จําเป็น (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน 
น๊อต สกรู และอื่น ๆ ที่จําเป็น (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงตม
น้ํามันอัดจาระบี   น้ํากลั่น  น้ํามันเครื่อง   ไสกรองและอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  อาทิเชนขาตั้งกลองขาตั้งเขียนภาพกลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทปเลนสซูมกระเป๋าใสกลองถายรูป พูกันสี
กระดาษเขียนโปรสเตอรฟิลมเมมโมรี่การด ฟิลมสไลดแถบบันทึก
เสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีดี)รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลางอัดขยายภาพถายดาวเทียมฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับลูกจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในงานรักษาความสะอาด เชน เสื้อ กางเกง 
หมวก รองเทา ถุงมือ และอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาแผนหรือจานขอมูล  หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่อง
พิมพและเลเซอร   เมาส   แผงปอนอักขระ  หรือแปนพิมพ  
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ    และวัสดุอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 172,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาตลาดสดและศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุขฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาประปาตลาดสดและศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุขฯ)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทศูนยบริการสาธารณสุขฯ 
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ขนาดถังน้ํา 
20 ลิตร มีปุมกดชองน้ํารอน และน้ําเย็นแยกจากกัน  จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด ตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 45 ลําดับที่ 3 กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,201,320 บาท
งบบุคลากร รวม 409,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นัก
วิชาการสุขาภิบาล
      -ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ  ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  มีสิทธิ
เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและบริหารจัดการเอดสในหนวยงาน จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและ
บริหารจัดการเอดสในหนวยงาน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร   คาสมนาคุนวิทยากร  คายาน
พาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก อบรม ฯลฯ         
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557         
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทางที่ 1.3หนาที่ 3-51 ลําดับที่ 12 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-
19 )

จํานวน 100,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและ
เฝาระวังปองกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19     และใชใน
กิจกรรมปองกันควบคุม เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ทั้งใชเป็นคาตอบแทน
สําหรับผูปฏิบัติงาน 
        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 พ.ศ.2557
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่16 ลําดับที่ 1  (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการเฝาระวังปองกันโรคติดตอและอุบัติการณใหม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและ
เฝาระวังปองกันโรคติดตอในทองถิ่นและโรคอุบัติการณใหม
เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวาง ละเครื่องดื่ม คาอาหารคา
สมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม         
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557         
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 3-49 
ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณฯ

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรค
พิษสุนัขบา เชน การจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดเพื่อเป็น
คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา เชน 
การจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด          
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557         
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
       ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับแกไข 
และเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 7 ลําดับที่ 3 (กองสาธารณสุขฯ)       
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โครงการใหบริการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 180,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหบริการ
แพทยฉุกเฉิน เชน คาตอบแทน สําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
งาน ณ จุดเกิดเหตุ          
       -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553         
       -ตามประกาศคณะกรรมการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2561         
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 3-49 
ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุข)

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย โดยการจัดอบรมผูประกอบการจําหนายอาหาร 
และกิจกรรมรณรงคทําความสะอาดตลาดสด เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่   คา
ใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธงาน คาวัสดุอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรมและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน           
        -ตามระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแกไข
และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.3 หนาที่ 8 
ลําดับ5 (กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกชุมชนเพื่อใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ ตามระเบียบ มท.วาดวยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิงยง 2563
ไมมีในแผน เป็นไปตามหนังสือสั่งการ       

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลโดยจัดสรรเป็นคาดําเนินงานของ อสม.
ดําเนินการกิจกรรมตาง  ๆ  เชน การพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขการแกไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ การจัด
บริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับภารกิจ
     -ตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)ยุทธศาสตรที่1 แนวทางที่ 1.3 หนาที่ 3-111 ลําดับ
ที่ 2  (กองสาธารณสุข)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 999,620 บาท
งบบุคลากร รวม 502,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 502,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 442,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตราไดแก ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ        
     -ตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
     -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:13 หนา : 78/114



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 18,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ไดรับ   ไดแก เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ   เงินคา
ตอบแทนรายเดือนตามที่หลักเกณฑกําหนด ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ
    -ตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ.   ก.ท. และ   ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพยาบาลวิชาชีพ 
เดือนละ 3,500 บาท      
       -ตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ.   ก.ท. และ   ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
จํานวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาทตอเดือน        
        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิก
คาใชจาย พ.ศ.2562
        - ตามหนังสือจังหวัดขอนแกน ดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว19879 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563  (กองสาธารณสุขฯ)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  มีสิทธิ
เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร
พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุข จํานวน 150,000 บาท

       เพื่อใชเป็นคาตอบแทนแพทย  พยาบาล  เภสัชกร 
เจาหนาที่สาธารณสุขและเจาหนาที่อื่น คาเวชภัณฑ-ยา
คาวัสดุการแพทยตาง ๆ ที่จําเป็นในการจัดบริการรักษา
พยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุข
        - ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50,51
 - ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 3-52 ลําดับที่ 15 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน
น้ํายาฆาเชื้อโรค สารเคมีพนยุงและแมลงนําโรค จุลินทรีย 
อีเอ็ม ทรายอะเบท ยาเบื่อหนูหรือแมลงสาบ ยาฆาแมลงวัน 
วัคซีนและอุปกรณการแพทยตาง ๆที่จําเป็นสําหรับใชใน
กิจการดานสาธารณสุข ยาและเวชภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็นกับการรักษาพยาบาลฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 77,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนิดติดผนัง(ระบบ Inverter) จํานวน 59,300 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (ระบบ Inverter)ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง  ราคา  19,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
ธันวาคม  2563  
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (ระบบ Inverter)ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง  ราคา  39,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
ธันวาคม  2563  
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565(ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2564) หนาที่ 46 ลําดับที่ 5  (กองสาธารณสุข)

โต๊ะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 12,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด 
เป็นโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 3.5 ฟุต  มีลิ้นชักดานขวา 
3 ชิ้น และลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อกลิ้นชัก  2 ชุด
กุญแจ เสริมคานเหล็กดานลางเพิ่มความแข็งแรงใชเป็นที่พักเทา
ขณะนั่งทํางานได  (กองสาธารณสุขฯ)

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 6,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2 เครื่อง 
ปรับแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ ปรับปรับสายซาย-ขวา และ
หยุดสายไดตามตองการ   ขาเสาและฐานพัดลมผลิตจากวัสดุ
คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน เสริมความปลอดภัยดวยระบบตัด
ไฟอัตโนมัติ ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดรับมาตรฐานความ
ปลอดภัย มอก.934-2558 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดซื้อตามราคาทองตลาด
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่1/2564) หนาที่ 47 ลําดับที่ 6  (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 633,280 บาท

งบบุคลากร รวม 563,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 563,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 376,080 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
      -ตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ.   ก.ท. และ   ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  1  อัตรา  ตําแหนง ผูชวยนัก
พัฒนาชุมชน
      -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปันน้ําใจสูผูสูงอายุและผูดอยโอกาสที่ยากไร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อการ
ชวยเหลือผูสูงอายุ  และผูดอยโอกาสที่ยากไร ในสถานการณ
ฉุกเฉินตาง ๆ เชน ถุงยังชีพ  เครื่องนุงหม และสิ่งของจําเป็น
อื่น ๆ 
       -  ตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อปท. พ.ศ.2560 แกไขถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  
        - ตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี พ.ศ.2561-2565 
หนา 3-90 ลําดับที่ 5 (พัฒนาชุมชน / สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ้ ผูดอยโอกาสและผูพิการ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ 
รวมถึงการฝึกอาชีพ  เชน คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คา
ปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น       
       -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547       
       - ตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี พ.ศ.2561-2565 
หนา 3-35  ลําดับที่ 8 (พัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง    วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรง
ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟาสายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้น
สวนวิทยุ  ลูกถวย    สายอากาศรีซีสเตอรมูฟวิ่ง   คอยส
คอนเดนเซอร     ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ    เบรกเกอร 
สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
จานรับสัญญาณดาวเทียม  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟฯลฯ  (กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

คาขยายเขตประปา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายใหกับการประปาสวนภูมิภาคสาขาน้ําพอง 
ในการดําเนินการขยายเขตน้ําประปาภายในเขตเทศบาล
(กองชาง)

คาขยายเขตไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอน้ําพอง  
ในการดําเนินการคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะและคาปักเสา
พาดสายไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,793,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,173,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,173,480 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 573,480 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ลูกจางประจําของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน    2
อัตรา ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ         
   - ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
   - ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ตําแหนง คนงาน         
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
     -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5
อัตรา ตําแหนง คนงาน
     -ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และตามแผนอัตรา
กําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจางเหมาขุดดินเกลี่ยขยะ ฝังกลบขยะ ปรับปรุง
บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย โดยการขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 
   -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารคาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็น
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557           
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนถิ่น พ.ศ.2559
    -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 
แนวทางที่ 4.5 หนาที่ 3-107 ลําดับที่ 10  (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและรักษา
ความสะอาดในชุมชน

จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
จิตอาสาที่รวมกิจกรรมทําความสะอาดชุมชนและที่สาธารณะ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
    -ตามระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 
แนวทางที่ 4.1 หนาที่ 3-99 ลําดับที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯใหใช
งานไดดีตามปกติ  (กองสาธารณสุขฯ)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา/รองระบายน้ํา จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อใชเป็นคาจายในการจางเหมาขุดลอก ดูดสิ่งปฏิกูลทําความ
สะอาดรองระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาล
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 4 หนาที่ 3-105 ลําดับที่ 3(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 460,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและศึกษาดูงานแกผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน อสม. และสตรีแมบาน

จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูและศึกษาดูงานแกผูนําชุมชน   คณะกรรมการ
ชุมชน  อสม. และสตรีแมบาน เชน คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาปายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
      -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547 
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-35  
ลําดับที่ 7 (พัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

โครงการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อน
ศูนยยุติธรรมชุมชน การไกลเกลี่ยเจรจา การใหคําแนะนําและ
อบรมใหความรูทางกฎหมาย   เชน  คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
      -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2564  หนา 12  ลําดับที่ 1 (นิติกร สํานักปลัด)
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่เป็นประจําทุกเดือนหรือตามที่ไดรับนโยบาย เชน 
คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร   คาอหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น   
     -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547     
     -ตามระเบียบ มท. วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559     
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-91 
ลําดับที่ 6  (พัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

โครงการประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดทําประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมี
สวนรวม

จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล หรือจัดทําประชาคมอื่น ๆ เชน คา
ใชจายในการตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ   คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
      -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547       
     - ตามระเบียบ มท. วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม      
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-36  
ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด)
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู
แกเด็กและเยาวชน ในดานความรูทางกฎหมาย เชาคาใชจาย
ในการตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
       -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547       
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-36  
ลําดับที่ 10 (นิติกร สํานักปลัด)      

โครงการประชุมประธานชุมชน อสม.และกลุมสตรีแมบาน จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดการประชุม
ประธานชุมชน ประธาน อสม. และประธานกลุมสตรีแมบาน 
เชน คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
       -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547       
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-36  
ลําดับที่ 9 (พัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบ
ครัว

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบทบาท
สตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว  เชน คาใชจาย
ในการตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
     -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547       
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2564 หนา 13  ลําดับที่ 2  (พัฒนาชุมชน สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมพัฒนารายไดและการจัดฝึกอบรมอาชีพในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาอาชีพใหประชาชนใน
เขตเทศบาลมีรายไดเพิ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นคาใชจาย
เชน คาตกแตงสถานที่ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็น
      -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-94  
ลําดับที่ 3 (พัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเเขงขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ จํานวน 70,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนทั่วไ และสวนราชการ  คาประชาสัมพันธ คาพิธีการ 
คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาจัดทําสนาม  คา
เกียรติบัตร คาถวยรางวัล  ฯลฯ 
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.5  หนาที่ 9 ขอที่ 1
(กองการศึกษา)

โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดานกีฬา จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ
คาตอบแทนเจาหนาที่ผูฝึกนักกีฬา ฯลฯ
        - ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่ 1 แนวทาง 1.5 ฉบับเปลี่ยนแปลง  หนาที่ 9 ขอที่ 1.1
(กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นและกีฬาตามโครงการรวมพลัง
ความสามัคคีรวมของดีน้ําพอง

จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่  คาตอบแทนนักกีฬา 
ผูควบคุมทีม คาตอบแทนเจาหนาที่ผูฝึกนักกีฬา  คาวัสดุ 
อุปกรณจัดนิทรรศการภูมิปัญญาทองถิ่น ฯลฯ
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 แนวทาง 1.5 หนาที่ 3-55 ขอที่ 1  (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการรวมพลังสามัคคีของดีน้ําพอง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอน้ําพอง  ตามหนังสืออําเภอน้ําพอง  ที่ขก 0418/2273 
ลว 24 มิ.ย.62 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2529 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.5 หนา 9 
ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายพุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2 หนาที่ 5 ขอที่ 2.2
(กองการศึกษา)
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โครงการบุญกฐินเพื่อการเรียนรู จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา คาเครื่องไทยทาน  
คาภัตตาหารถวายพระ   คาดอกไม   ธูปเทียน  คาเครื่องดื่ม
สําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพีธีเปิด  ปิด 
ในวันจัดงาน  คามหรสพการแสดง   คาเงินสนับสนุนคาเงิน
รางวัล ของรางวัล หรือคาจางตกแตงสถานที่ ตลอดจนคา
รื้อถอน คาวัสดุหรือจางทําของที่เป็นสวนประกอบสําคัญ
ของงานนั้น ๆ
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  แกไขและ
เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2 หนาที่ 5 
ขอที่ 2.1  (กองการศึกษา)

โครงการรําบวงสรวง "รําดอกคูณ เสียงแคน" ในเทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด

จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายในในกิจกรรมรําบวงสรวง คาตอบ
แทน   คาพาหนะ  คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมี
เกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 แกไขและ
เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2  หนาที่ 5 
ขอที่ 1.5 (กองการศึกษา)

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ และกิจกรรมทางศาสนาของ
วัดในเขตเทศบาล และอื่น ๆที่เกี่ยวของ  
        -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่  1  ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2 หนาที่ 5 ขอที่ 2.3
(กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด-ปิดงานสืบสาน ประเพณี
ลอยกระทง  คาเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผู
เกี่ยวของในพีธีเปิดปิด ในวันจัดงาน คามหรสพการแสดง คาเงิน
สนับสนุน คาเงินรางวัล  ของรางวัล หรือคาจางตกแตงสถานที่
ตลอดจนคารื้อถอน คาวัสดุหรือจางทําของที่เป็นสวนประกอบ
สําคัญของงานนั้น ๆ
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  แกไขและ
เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2 หนาที่ 4 
ขอที่ 1.3  (กองการศึกษา)

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด-ปิดงานสืบสาน ประเพณี
ลอยกระทง  คาเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของในพีธีเปิด ปิด ในวันจัดงาน  คามหรสพการแสดง 
คาเงินสนับสนุน คาเงินรางวัล ของรางวัล หรือคาจางตกแตง
สถานที่ ตลอดจนคารื้อถอน คาวัสดุหรือจางทําของที่เป็นสวน
ประกอบสําคัญของงานนั้น ๆ
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไขและ
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2 หนาที่ 4 
ขอที่ 1.1  (กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา  คาเครื่องไทยทาน  
คาภัตตาหารถวายพระ คาดอกไม ธูปเทียน คาเครื่องดื่มสําหรับ
แขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพีธีเปิด ปิด ในวันจัด
งาน คามหรสพการแสดงคาเงินสนับสนุน คาเงินรางวัล ของ
รางวัล หรือคาจางตกแตงสถานที่ ตลอดจนคารื้อถอน คาวัสดุ
หรือจางทําของ ที่เป็นสวนประกอบสําคัญของงานนั้น ๆ
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 แกไขและ
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2 หนาที่ 4 
ขอที่ 1.2 (กองการศึกษา)

โครงการเสนทางสายบุญ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา คาเครื่องไทยทาน  
คาภัตตาหารถวายพระ คาดอกไมธูปเทียน คาเครื่องดื่มสําหรับ
แขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 แกไขและ
เพิ่มเติมฉบับที่  1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง 1.2 หนาที่ 6 
ขอที่ 2.4  (กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,557,890 บาท

งบบุคลากร รวม 1,192,890 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,192,890 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,132,890 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน 4 อัตรา ตําแหนง ผูอํานวย
การกองชาง  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  หัวหนาฝาย
การโยธา  และเจาพนักงานธุรการ
      -ตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ.   ก.ท. และ   ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนงดังนี้  ผูอํานวยการกองชาง
3,500 บาท/เดือน    หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
1,500 บาท/เดือน,หัวหนาฝายการโยธา 1,500 บาท/เดือน
      -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

งบดําเนินงาน รวม 1,353,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 223,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ    ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงาน    และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอก
ที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 
ของขาราชการสวนทองถิ่น   พ.ศ.  2551  แกไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม  2559   เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร
พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:14 หนา : 96/114



ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

 - คาถายเอกสาร 
 - คาวารสาร เชนหนังสือพิมพรายวัน วารสาร คูมือปฏิบัติ
ราชการ ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบขอบังคับ
 - คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 
 - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเป็นคาเย็บปกสมุด
ตาง ๆ เชน สมุดรายงานตาง ๆ ของเทศบาล หรือเอกสาร
ทางราชการอื่น ๆ เป็นตน
 - คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา เพื่อใหไดมาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่น ๆที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสราง
 - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เชนคาธรรมเนียม
รถยนต รถจักรยานยนต คาธรรมเนียมอื่นๆ คาลงทะเบียน
ส.ท.ท. เป็นตน
 - คาติดตั้งไฟฟา คาปักเสาพาดสายนอกอาคารในเขต
เทศบาล   เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เครื่องวัด อุปกรณและวัสดุไฟฟา
คาจางเหมาเดินสาย  และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 - คาติดตั้งประปา ภายนอกอาคารในเขตเทศบาล เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึง
การติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา    คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง
อุปกรณประปาเพิ่มเติมหรือซอมบํารุงระบบประปาและ
อุปกรณ
 - คาเชาอินเตอรเน็ตรายเดือน เพื่อเป็นคาใชจายในการ
ติดตั้ง คาเชารายเดือนและรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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 - คาธรรมเนียม คาทนายความ เกี่ยวกับการดําเนินคดี
ความของเทศบาลที่จะตองชําระตามกฎหมาย
 - คาธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน
และรายจายอื่น ๆ ที่เขาลักษณะนี้ตั้งจายจากเงินรายได
 - คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนและบริการประชาชน  (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยง  
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง 
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลวังชัย
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ   เชน   เครื่องคอมพิวเตอร  รถยนต   รถ
จักรยานยนต   โต๊ะ เกาอี้   ตูเก็บเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ 
วิทยุสื่อสาร เครื่องจักรกล เครื่องมือชางตาง ๆ เชน เลื่อยยนต 
เครื่องปั่นไฟ   มอเตอรไฟฟา   เครื่องบดอัดดิน   เครื่องเจาะ
กระแทกไฟฟา  ยางรถยนต  เครื่องขยายเสียง   เครื่องปรับ
ระบบเสียงตามสาย   ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย  คา
บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่นที่ชํารุดฯลฯ (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุง   วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้งเป็นตน คาหนังสือ   เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็กไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปลงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ 
กุญแจ  ภาพเขียน   แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศแผนปายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม
(ตอผืน)   นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป   พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท 
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบ กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป 
เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุด
บัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพผาสําลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงานฯลฯ   (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภท วัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของ    ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ    ชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  
คาไมตาง ๆ  คอน  คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน  
กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม  ทินเนอร 
สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี 
ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว  ทอน้ําและอุปกรณประปา
ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ  (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  อาทิเชนไขควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียรล๊อคคลัตซ กระจกโคงมน 
ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล
เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)
ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน ใบพัด 
หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต
กันชนรถยนตเข็มขัดนิรภัยฯลฯ   (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง  อาทิเชน แก๊สหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง
ถาน  ก๊าส  ฯลฯ (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล       (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)  
เทปบันทึกขอมูล(Reel MagneticTape,Cassette Tape, 
Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอม ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป(Memory Chip)เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร(Cut Sheet 
Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  (Card)  เชน Ethernet Card, Lan Card, 
Anti virus Card,   Sound Card) เป็นตนเครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)  
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) 
แบบออพติคอล   (Optical) เป็นตน ฯลฯ  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด  โดย
มีคุณลักษณะมาตรฐานราคาตามทองตลาด  (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 6,106,950 บาท
งบบุคลากร รวม 808,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 808,950 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 490,110 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง นายชางโยธา
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
     -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 287,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง  2 อัตราตําแหนง ผช.นายชางไฟฟา
     -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 31,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางจํานวน  2
อัตรา  ตําแหนง  ผช.นายชางไฟฟา  -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558  และตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566
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งบลงทุน รวม 5,298,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,298,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางขยายผิว คสล. ถนนขางโรงเรียนน้ําพอง
ศึกษา (ดานทิศใต)

จํานวน 498,600 บาท

เริ่มตนจากสี่แยกถนนวังเกิ้งไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยก 
     - โดยทําการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. (ดานทิศใต
ของถนน)   ขนาดผิวจราจร  กวางประมาณ  3.20   เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ความยาวประมาณ 175 เมตร
หรือมีพื้นที่  คสล. ไมนอยกวา 558 ตารางเมตร (หักพื้นที่
บอพักเดิม) และขยายผิวจราจร คสล. (ดานชิดกําแพงรั้ว
โรงเรียน) ขนาดผิวจราจรกวางประมาณ   2.50   เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร  ความยาวประมาณ 165 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 393 ตารางเมตร (หักพื้นที่
บอพักเดิม)   ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  
เลขที่ ทข.03/2565  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5  ปี 
พ.ศ.2561-2565   เพิ่มเติมครั้งที่  1/2564 หนาที่ 30 
ลําดับที่ 25  (กองชาง)

โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล.ถนนมุขศิริพูล 
(ซอย 5 โรงสี)

จํานวน 122,000 บาท

       เริ่มตนตั้งแตแยกถนนมุขศิริพูล     ไปทางทิศตะวันตก  
โดยทําการกอสรางขยายผิวจราจร คสล.ขนาดกวางจุดเริ่มตน 
0.50 เมตร ความกวางชวงสิ้นสุด 1.00 เมตร  ความหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความยาวไมนอยกวา 207 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 190 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ตําบลวังชัย  เลขที่  ทร.02/2565     ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 20 ลําดับที่ 5
(กองชาง)
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โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล.ถนนสหราษฎรอุทิศ  
ดานทิศเหนือของถนน (ชุมชนโรงเรียน)

จํานวน 489,500 บาท

เริ่มตนจากสี่แยกถนนแกวพรรณา  ไปตามถนนถึงผิวจราจรเดิม 
โดยทําการกอสรางขยายผิวจราจร คสล.ขนาดผิวจราจรกวาง
ประมาณ 2.70 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ความยา
วรวมประมาณ 300 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 783 
ตารางเมตร (หักพื้นที่บอพักเดิม)ทั้งสองขางกวางขางละประมาณ
1.00 เมตร  มีปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 45 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย 
เลขที่ ทข.01/2565  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 18 ลําดับที่ 2  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนชุมชนประชานิมิต ซอย 5
 (ชุมชนประชานิมิต ) บานนางหมึม

จํานวน 498,000 บาท

เริ่มตั้งแตสามแยกถนน คสล.ไปตามถนนทางทิศตะวันออก
แนวเขตบานนางหมึม โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ความยาวประมาณ 200 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
800 ตารางเมตร พรอมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสองขางถนน
กวางขางละ 0.50 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่  มีปริมาณดิน
ลูกรังไมนอยกวา 30 ลบ.ม. และพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ ท.02/2565 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่1/2564
หนาที่ 24 ลําดับที่ 14  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนชุมชนหนองนกเขียน 3 
(ขางบานนางสมบูรณ  เพ็งหลอย)

จํานวน 56,000 บาท

เริ่มตนจากแยกถนน คสล.ไปทางทิศใต 
    โดยทําการกอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวางประมาณ 
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 90 เมตร พรอมลงดินลูกรังไหล
ทางทั้งสองขางถนนกวางขางละ  0.50  เมตร หรือ ตามสภาพ
พื้นที่  มีปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา  36  ลบ.ม.  และพรอม
เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย     ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ตําบลวังชัย   เลขที่  ท.03 / 2565    ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่  1/2564  หนาที่ 26 ลําดับ
ที่ 17  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนซอยชื่นชม 
(ชุมชนศรีประเสริฐ)

จํานวน 62,000 บาท

เริ่มตนจากถนน คสล. เดิมไปทางทิศตะวันออกถึงแนวถนน
เลียบคลองชลประทาน  
   โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวางประมาณ 
4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 23 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา   92   ตารางเมตร  พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล.อัดแรง (ชนิดปากลิ้นรางตลาดทองตลาด) 1 จุด
จํานวนทอไมนอยกวา 6 ทอน พรอมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสอง
ขางถนนกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองขาง 
มีปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 6 ลบ.ม.และพรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ 
ท.05/2565  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 31 ลําดับที่ 26  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนมุขศิริพูล ซอย 5 (โรงสี) จํานวน 98,000 บาท

เริ่มตนจากแยกถนน คสล.เดิมไปถึงสะพานขามคลองชลประทาน
     โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวางประมาณ
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 31 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 155 ตารางเมตร พรอมลงดินลูกรัง
ไหลทางทั้งสองขางถนนกวางขางละ 0.50 เมตร หรือ ตามสภาพ
พื้นที่  มีปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา  4    ลบ.ม.และพรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย
เลขที่ ท.04/2565  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561- 2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 26 ลําดับที่ 18  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. และถนนขามลําหวยแสง จํานวน 204,400 บาท

      เริ่มตั้งแตถนน  คสล. เดิมไปทางทิศใตขามลําหวยแสง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
      -กอสรางถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกวางประมาณ 
4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร   ความยาวประมาณ  
35.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา140 ตารางเมตร
      -กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. อัดแรง (ชนิดปากลิ้น
รางตามทองตลาด) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00x1.00 เมตร
จํานวน 2 แถว รวมจํานวนทอไมนอยกวา 16 ทอน พรอมเท
คอนกรีตปากทอทั้งสองดาน  
     -กอสราง ถนนดินลูกรังขามลําหวยแสงขนาดผิวจราจร
กวางไมนอยกวา 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร 
มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 175 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณดิน
ลูกรังไมนอยกวา 11 ลูกบาศกเมตร   ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ ท.01/2565  ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 23 ลําดับ
ที่ 13  (กองชาง)
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โครงการกอสรางรั้วพรอมประตูทางเขาบริเวณโรงฆาสัตว
(เดิม)

จํานวน 303,800 บาท

     โดยทําการกอสรางรั้วทึบสูง 1.80 เมตร  จํานวน 2 ดาน 
ความยาวรวมไมนอยกวา 71 เมตร และกอสรางรั้วแบบโปรง 
จํานวน  2  ดาน ความยาวรวม  ไมนอยกวา 57 เมตร พรอม
ประตูทางเขา - ออก จํานวน 2 ดาน  ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ ท.01/2565   ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 2 
ลําดับที่ 11  (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมี
ฝาปิด - เปิด เป็นชวงๆ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
และบอพักทอระบายน้ํา  ถนนราษฎรอุทิศ (ซอยแขก)

จํานวน 453,600 บาท

       -กอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝา ปิด - เปิด 
เป็นชวง ๆ ขนาดความ กวางประมาณ 0.64 เมตร ความลึก
ประมาณ 0.75 เมตร หรือตามระดับที่กําหนดไว ความยาว
ประมาณ 140 เมตร  กอสรางขยายผิวจราจร คสล. ดานขาง
รางระบายน้ําและหลังทอระบายน้ํา ขนาดกวางประมาณ 
1.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ความยาวประมาณ 28 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
25 ตารางเมตร (หักพื้นที่บอพักเดิม) วางทอระบายน้ํา คสล.
อัดแรงชนิดปากราง ตามทองตลาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 x 1.00 เมตร จํานวนไมนอยกวา  24 ทอน   พรอม 
กอสรางบอพัก  คสล.  ขนาด  1.04x1.24  เมตร จํานวน
ไมนอยกวา  3  บอพัก    ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ตําบลวังชัย  เลขที่ ทร.01/2565  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.  2561-2565   เพิ่มเติมครั้งที่  1/2564  หนาที่ 17 
ลําดับที่ 1  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:14 หนา : 107/114



โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝา ปิด - เปิด
 เป็นชวงๆ  ถนนบานหนองนกเขียน

จํานวน 499,300 บาท

เริ่มตนจากหนาประตูวัดหนองนกเขียนไปตามถนนทางดาน
ขวาของถนน โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบ
มีฝาปิด-เปิดเป็นชวงๆ ขนาดความกวาง  ประมาณ 0.64 เมตร 
ความลึกประมาณ  0.55  เมตร   หรือตามระดับที่กําหนดไว 
ความยาวรวมไมนอยกวา 180 เมตร  ขนาดฝาตะแกรงเหล็ก 
เปิด - ปิด   0.51 x 1.00 เมตร จํานวนไมนอยกวา  30  ชอง  
พรอมเกลี่ยตกแตงดินขางรางระบายน้ําใหเรียบรอย  ตามแบบ
แปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ ทร.04/2565   ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
หนาที่ 27 ลําดับที่ 19  (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝา ปิด- เปิด 
เป็นชวงๆ ถนนมุขศิริพูล (ซอย1)

จํานวน 205,600 บาท

เริ่มตั้งแตสี่แยกไปทางทิศเหนือถึงลําหวยแสง  โดยทําการ
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝา ปิด - เปิด เป็นชวงๆ 
ขนาดความกวางประมาณ  0.64  เมตร  ความลึกประมาณ 
0.55 เมตร หรือตามระดับที่กําหนดไว ความยาวรวมไมนอย
กวา  83  เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  
เลขที่ ทร.05/2565 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 7  (กองชาง)
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โครงการกอสรางและปรัปปรุงสวนสาธารณะเทศบาล
ตําบลวังชัย (สนามรถไฟ) ถนนมุขศิริพูล  ชุมชนประชานิมิต 
หมูที่ 11 ตําบลวังชัย

จํานวน 485,000 บาท

     1.ปรับปรุงทางเทาออกกําลังกายและลานอเนกประสงค
โดยทําการทาสีพื้นคอนกรีตเดิมทั้งหมดมีพื้นที่ทาสีไมนอยกวา
623 ตารางเมตร
     2. กอสรางลาน คสล. จํานวน 2 จุด  ขนาดกวางประมาณ
6.00 เมตร ความหนาประมาณ 0.12 เมตร ความยาวประมาณ
46 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไมนอย กวา 270 ตารางเมตร
     3.กอสรางลานปูบล๊อกซีเมนต ขนาด 8"x8" มีพื้นที่ไมนอย
กวา  231  ตารางเมตร พรอมคันหินสําเร็จรูปความยาวไมนอย
กวา 70  เมตร
     4.กอสรางปายซื่อหนาสวนสาธารณะ จํานวน 1 ปาย
     5.ซอมแซมโครงปายพระบรมฉายาลักษณ (ร.๑๐) 
จํานวน 1 ปาย
     6. ปลูกหญาและไมประดับบริเวณพื้นที่หนาบรมพระบรม
ฉายาลักษณ (ร.๑๐) มีพื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร
     ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ 
ทภ.01/2565  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 29 ลําดับที่ 23 (กองชาง)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล.
 ถนนหลัง สภ.อ.น้ําพอง

จํานวน 220,000 บาท

เริ่มตนตั้งแตสี่แยกถนนหนาสถานีไปทางทิศตะวันออก  โดย
ทําการกอสรางวาง  ทอระบายน้ํา คสล.อัดแรง(ชนิดปากลิ้น
รางตามทองตลาด) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร
จํานวนไมนอยกวา 106 ทอน บอพัก คสล.ขนาด 0.87x1.20 
เมตร จํานวน  ไมนอยกวา 9 บอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา
115 เมตรพรอมเท คสล. ผิวจราจร ถนนขนาดกวางประมาณ 
1.00 เมตร หนา  0.20 เมตร ความยาว ประมาณ 4.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 4 ตารางเมตร พรอมเกลี่ยกลบ
ดินหลังทอระบายน้ําใหเรียบรอย    ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตําบลวังชัยเลขที่ ทร.02/2565  และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 20 
ลําดับที่ 6  (กองชาง)
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. และบอพักทอ
ระบายน้ํา  ถนนซอยรมฉัตร (นายลวน)

จํานวน 194,200 บาท

      โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล. อัดแรงชนิดปากราง
ตามทองตลาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 x 1.00  เมตร 
จํานวนไมนอยกวา   88   ทอน พรอมกอสรางบอพัก คสล. 
ขนาด 1.04x1.24 เมตร จํานวนไมนอยกวา 7 บอพัก ความ
ยาวไมนอยกวา 95 เมตร และกลบดินลูกรังหลังทอตลอดแนว
วางทอมีบริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 44    ลูกบาศกเมตร   
ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัยเลขที่ ทร.03/2565
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 22 ลําดับที่ 10  (กองชาง)

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมโคมไฟสองสวางบริเวณลาน
กีฬา (อเนกประสงค) ชุมชนวังเกิ้ง 1 ขางหอพระธรรม

จํานวน 231,700 บาท

       โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมโคมไฟสองสวางบริเวณ
ลานกีฬา (อเนกประสงค) ชุมชนวังเกิ้ง 1 ขางหอพระธรรม  
โดยการติดตั้งเสาไฟสําเร็จรูปพรอมโคมไฟสองสวาง จํานวน 
4 จุด  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ ทฟ
.01/2565  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 8  (กองชาง)

โครงการตีเสนจราจรและเสนชะลอความเร็วถนนมุขศิริพูล
 ถนนเทิงวิเศษ และถนนวังเกิ้ง (หนาโรงเรียนน้ําพองศึกษา)
ถนนราษฎรบํารุง,ถนนแกวพรรณา

จํานวน 314,600 บาท

      โดยทําการตีเสนจราจร ดวยสีเทอรโมพลาสติก ทางเดิน
ขามถนน(ทางมาลาย) จํานวน 2 จุด  มีพื้นที่ไมนอยกวา 2,000
ตารางเมตร งานตีเสนลูกระนาดชะลอความเร็วดวยสีเทอรโม
พลาสติก  จํานวน  25  จุด  มีพื้นที่ไมนอยกวา   75   ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัยเลขที่ ทจ.01/2565
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ. 2561 - 2565   เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 9  (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคเดิม จํานวน 186,700 บาท

โดยทําการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคเดิม ขนาด
อาคารกวาง 7.00 เมตร  ยาว 7.00 เมตร  โดยทําการเปลี่ยน
โครงหลังคาที่ชํารุด   กระเบื้องมุงหลังคา   ประตู   หนาตาง 
หองน้ํา หองสวม พื้น คสล. พรอมทาสีอาคาร ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ ทจ.01/2565  ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่   1/2564 
หนาที่ 23 ลําดับที่ 12  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงทางเทารอบสระหนองกุง  หมูที่ 10 
ตําบลหนองกุง

จํานวน 175,000 บาท

        โดยดําเนินการกอสรางปรับปรุงดังนี้
        1. ปรับปรุงซอมแซมบล๊อคตัวหนอนทางเทาพรอม
ทาสีพื้นผิวบล๊อคทางเทารอบสระโดยมีพื้นที่ทาสีไมนอย
กวา 648 ตารางเมตร
       2. บันไดทางขึ้นลงสระ ทําการทาสีลูกนอนและลูกตั้ง
ทั้งหมด 4 จุด ขึ้นลงมีพื้นที่ทาสีไมนอยกวา 102 ตารางเมตร
       3. ขอบทางเทาทําการทาสีมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 49 
ตารางเมตร
       4. ขอบคันหินสําเร็จรูป  ทาสีขาวเหลือง ขาวดํา และ
ขาวแดงรอบสระมีพื้นที่ทาสีไมนอยกวา 39 ตารางเมตร 
       5. ปรับปรุงศาลาที่พักผอนสระหนองกุง  จํานวน 6 จุด 
โดยทําการปรับปรุงโครง    หลังคาพรอมมุงหลังคาดวยแผน
เหล็กรีดลอนทําการซอมแซมที่นั้ง คสล. พรอมทาสี  ตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที่ ทป.01/2565
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561- 2565 เพิ่มเติมครั้งที่
1/2564 หนาที่ 29 ลําดับที่ 24  (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
การเกษตร   ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  การอบรมให
ความรูในการปลูกพืช  หรือการดําเนินการใด ๆ ตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง คาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ที่จําเป็นตอการดําเนินโครงการ     
        -ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547        
       -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 3-94  
ลําดับที่ 2 (พัฒนาชุมชน สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลตําบลวังชัยคลองสวยน้ําใส จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการเทศบาลตําบล
วังชัยคลองสวยน้ําใส เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ถายเอกสาร    คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะและ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  คาใชจายในการขุด
ลอกผักตบชวาในแหลงน้ํา ฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 
แนวทางที่ 4.3หนาที่ 3-103 ลําดับที่ 3 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสิ่งแวดลอมโลก เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเป็น คาใชจายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน และเกี่ยวของในการจัดงาน 
     -ตามระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 
      -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 
แนวทางที่ 4.1หนาที่3-99 ลําดับที่ 3 (กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:14 หนา : 113/114



ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม พันธุไม กระถาง
ตนไม  ปุ๋ย  ดินปลูก  จอบ  เสียม  ชอนปลูก   บัวรดน้ํา และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 654,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 654,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลวังชัยจํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท
        -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 031134/ว3617 
ลงวันที่ 6  ธันวาคม  2537  (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 374,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาแรงงานในการดูแลรักษา
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบรอยของโรงฆาสัตว คาจาง
เหมาขุดลอกบอบําบัดน้ําเสีย คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล เป็นตน     
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาโรงฆาสัตว (กองสาธารณสุขฯ)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาโรงฆาสัตว (กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:24:14 หนา : 114/114


