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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบลปา ดง
อา ภอ ชาติตระ าร จัง วัดพิษณ ล
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,120,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,991,226 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,721,820 บาท

รวม

2,848,320 บาท

จานวน

725,760 บาท

จานวน

180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจ่าย ป็น
งิน ดือนนาย ทศมนตรี ดือนละ 28,800 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 345,600.- บาท
งิน ดือนรองนาย ทศมนตรี ดือนละ 15,840 บาท จานวน 12
ดือน รวม 2 คน ป็น งิน 380,160.- บาท
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนาย /รองนาย
พื่อจ่าย ป็น
- งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนาย ดือนละ 6,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 72,000.- บาท
- งินค่าตอบ ทนประจาตา น่ง รองนาย ดือนละ 4,500 บาท จานวน 12
ดือน รวม 2 คน ป็น งิน 108,000.- บาท
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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งินค่าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

180,000 บาท

จานวน

207,360 บาท

จานวน

1,555,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น
- งินค่าตอบ ทนพิ ศษนาย ดือนละ 6,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 72,000.- บาท
- งินค่าตอบพิ ศษรองนาย ดือนละ 4,500 บาท จานวน 12 ดือน รวม 2
คน ป็น งิน 108,000.- บาท
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งินค่าตอบ ทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารส่วน
ตาบล
พื่อจ่าย ป็น
- งินค่าตอบ ทน ลขาน ารนาย ทศมนตรี ดือนละ 10,080 บาท รวม 12
ดือน ป็น งิน 120,960.-บาท
- งินค่าตอบ ทนที่ปรึ ษานาย ดือนละ 7,200 บาท รวม 12 ดือน ป็น
งิน 86,400.-บาท
ผนงาน ารบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งินค่าตอบ ทนสมาชิ สภาองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น
- งินค่าตอบ ทนราย ดือนประธานสภา ทศบาล 1 คน ดือนละ 15,840
บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 190,080.-บาท
- ค่าตอบ ทนราย ดือนรองประธานสภา ทศบาล 1 คน ดือนละ 12,960
บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 155,520.-บาท
- ค่าตอบ ทนราย ดือนสมาชิ สภา ทศบาล 10 คน ดือนละ 10,080
บาท ต่อคน รวม 12 ดือน ป็น งิน 1,209,600.-บาท
ผนงาน ารบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,873,500 บาท

จานวน

3,314,580 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาลสามัญ พร้อม งินปรับปรง งิน
ดือน จานวน 8 อัตรา รวม 12 ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลังรวมตา น่ง
ว่าง
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งินประจาตา น่ง
จานวน

288,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

พื่อจ่าย ป็น
- งินประจาตา น่งประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ ลาง ปลัด ทศบาล อัตรา
ดือนละ 7,000 บาท ละ งิน พิ่มค่าตอบ ทนพิ ศษตา น่งบริ ารท้อง
ถิ่น อัตรา ดือนละ 7,000 บาท
- งินประจาตา น่งประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับต้น รองปลัด ทศบาล อัตรา
ดือนละ 3,500 บาท
- งินประจาตา น่งประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับต้น ัว น้าสานั ปลัด
ทศบาล อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
- งินประจาตา น่งประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับต้น ัว น้าฝายอานวย
าร อัตรา ดือนละ 1,500 บาท
- งินประจาตา น่งประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับต้น ัว น้าฝาย
ป ครอง อัตรา ดือนละ 1,500 บาท
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดพิษณ ล ( .ท.จ
.พิษณ ล ) รื่อง ลั ณฑ์ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจ่าย
งิน ดือน ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7 ) ประ าศ ณ วันที่ 4
พฤษภาคม พ.ศ.2559
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

288,960 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างประจาใ ้ ่ ่ล จ้างประจา พร้อม งินปรับปรงค่าจ้าง
ประจา จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

921,960 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทนใ ้ ่ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่ว
ไป รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้ ่พนั งานตามภาร ิจ พนั งาน
จ้างทั่วไป รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

จานวน

60,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

2,190,506 บาท

รวม

227,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล าร
ประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา ละ
พนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที่ 29 ันยายน 2557
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่า บี้ยประชม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชมใ ้ ่คณะ รรม ารที่ ทศบาลตาบลปา ดง ต่ง
ตั้ง ตาม ลั ณฑ์ ละอัตราที่ า นดไว้ในระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประ ยชน์ตอบ ทนอย่างอื่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ละ ารจ่าย บี้ยประชม รรม ารสภา ทศบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อ อปท
. ได้ ่
- ค่าตอบ ทนคณะ รรม ารประ มินผลงานพนั งาน ทศบาล พื่อ ลื่อนระดับ
ใ ้ดารงตา น่งสงขึ้น คณะ รรม ารสอบคัด ลือ ฯ คณะบคคล รือบคคลที่
ขอยืมตัวมาช่วยราช าร ตามอัตรา ละ ลั ณฑ์ที่ า นด

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษนอ
วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

150,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

1,238,506 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน/ ช่าซื้อบ้าน ของพนั งาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิ ค่า ช่า
บ้าน/ ช่าซื้อ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร ของผ้บริ ารท้องถิ่น พนั งาน
ทศบาล ละล จ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรได้ตาม
ระ บียบฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็น ค่าถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าซั ฟอ ค่า
าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรท ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า ฆษณา ละ ผย พร่(ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ข่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่าง)
ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่าติดตั้ง
ไฟฟา ค่าติดตั้งประปา ค่า บี้ยประ ันใน ารทาประ ันภัยทรัพย์สินขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น
ค่าติดตั้ง ทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆใน ารติดตั้ง ทรศัพท์ ย ว้นค่าต้สาขา ค่า
ครื่อง ทรศัพท์พ่วงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้ง ครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสาร ละสิ่งพิมพ์ฯลฯ
รือค่าจ้าง มา รงงานบคคลภายนอ พื่อปฏิบัติงานต่างๆของ ทศบาลตาบล
ปา ดง ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ ละค่า รงงาน(ค่า รงงานมา ว่าค่าสิ่ง
ของ) ละ ค่าจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ผ้รับจ้างทา ารอย่างใดอย่าง นึ่ง ค่า
จ้าง มาบริ ารด ล ว็บไซต์
- ค่า ช่า ครื่องถ่าย อ สาร
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจ่าย ป็น
1.ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี วันสาคัญของชาติ พิธีทาง
ศาสนา ช่น ารจัดซื้อ ครื่องราชสั าระ ครื่องทองน้อย ระถางธป ชิง
ทียน จ ัน ดอ ไม้ พานพ่ม ครื่องไทยธรรม ครื่อง ัณฑ์ ทศน์ ผ้า พร ธง
ชาติ ปายตราสัญลั ษณ์ต่าง ๆ พระบรมฉายาลั ษณ์ พวงมาลา ค่าต ต่ง
สถานที่ วัสดอป รณ์ที่ ี่ยว นื่องใน ารจัดงานต่าง ๆ ฯลฯ
นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3174 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541
2.ค่ารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคล ช่น ค่าอา าร ครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์ อ สาร ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริ ารด้วย ละค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย ี่ยว ับ าร
รับรอง พื่อ ป็นค่ารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคลที่มานิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน ละ จ้า น้าที่ ที่ ี่ยวข้อง ซึ่ง
ร่วมต้อนรับบคคล รือคณะบคคล รือ ิจ ารอื่นๆที่ ป็นประ ยชน์ของท้องถิ่น
ดยถือปฏิบัติตาม นังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม 2548 , นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2553
ดยตั้งจ่ายไม่ ินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา ดยไม่
รวม งินอด นน ฉพาะ ิจ งิน ้ งินจ่ายขาด งินสะสม ละที่มีผ้อทิศใ ้ (ปีงบ
ประมาณ 2560 ทศบาลตาบลปา ดง มีรายรับจริงไม่รวมรายได้จา งินอด
นน ฉพาะ ิจ งิน ้ งินจ่ายขาด งินสะสม ละ งินที่มีผ้อทิศ
ใ ้ จานวน 30,121554.63
3. ค่า ลี้ยงรับรองใน ารประชมสภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะ
อน รรม าร ตาม ฎ มาย ระ บียบ นังสือสั่ง าร ารประชมระ ว่าง
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นด้วย ัน รือรัฐวิสา ิจ รือ อ ชน ช่า ค่า
อา าร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ใน าร ลี้ยงรับรอง ละค่าบริ ารอื่นๆที่จา
ป็น ทั้งนี้ใ ้รวมถึงผ้ ข้าร่วมประชมอื่นๆ ละ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วม
ประชม ดยถือปฏิบัติตาม ตาม นังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม 2548
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

จานวน

80,000 บาท
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

148,506 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ใน าร ดินทางไปราช าร ในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั รของ คณะผ้บริ าร สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล พนั งานจ้างตลอดจนผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดินทางไปราช ารฯลฯ ละมี
สิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียม
ใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าใช้จ่ายสา รับ าร ลือ ตั้งของ ทศบาลตาบลปา ดง
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายใน ารจัด าร ลือ ตั้งขององค์ รป ครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามที่ ฎ มาย า นด อี ทั้งใ ้ความร่วมมือใน ารประชาสัมพันธ์ าร
รณรงค์ ารใ ้ข้อมลข่าวสาร ่ประชาชน สิทธิ น้าที่ ละ ารมีส่วนร่วมทาง
าร มือง ใน าร ลือ ตั้งสภาผ้ ทนราษฎร ละ รือสมาชิ วฒิสภา ตามความ
มาะสม ช่น ค่าวัสดอป รณ์ ค่าตอบ ทนคณะ รรม าร ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้า 142 ลาดับที่ 1
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ครง ารส่ง สริมคณธรรม ละจริยธรรม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับ จัด ิจ รรม อบรม
คณธรรม จริยธรรม ช่น ปายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสด-อป รณ์ ค่า
อา าร- ครื่องดื่ม ค่าวิทยา ร ค่าสถานที่ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า143 ลาดับที่ 6
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ครง ารอบรม พื่อพัฒนาบคลา ร

จานวน

15,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

315,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับ จัดอบรมใ ้ความร้ ่ผ้บริ าร สมาชิ
สภา พนั งาน ทศบาล ี่ยว ับด้านต่างๆ ช่น ารปอง ัน ละต่อต้าน าร
ทจริต ฎ มาย ข้อมลข่าวสาร สานั งาน 4.0 ปายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสด -อป รณ์ ค่าอา าร- ครื่องดื่ม ค่าวิทยา ร ค่าสถานที่ ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า143 ลาดับที่ 5
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม ทรัพย์สินที่ชารด สีย าย พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ค่าซ่อม ซมทรัพย์สิน ครภัณฑ์ต่างๆฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตาม ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่าย ตาม นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลว. 20 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานั งานต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคงทน
ถาวร ช่น นังสือ ครื่องคิด ลข ขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่
ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ตรายาง ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง อ สาร พรมบรมฉายาลั ษณ์ พรม (ต่อผืน)ฯลฯ
วัสดสิ้น ปลือง ช่น ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปริ้นท์ ทป พี วี ซี บบใส ไม้บรรทัด คลิป ฟม สมดประวัติข้าราช าร ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ น้าดื่มบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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วัสดไฟฟา ละวิทย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ไม คร พนขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด ระ ส
ไฟฟา ครื่องวัด รง ระ สไฟฟา มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจ
ไฟ
วัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ ฟิวส์ ทปพันสายไฟ สายไฟฟา ลอดไฟฟา ข็มขัดรัด
สายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา บร อร์ สายอา าศ รือ สาอา าศ
สา รับวิทย ครื่องรับ ทรทัศน์
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วัสดงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสด
คงทนถาวร ช่น ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถัง ถาด ้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ระติ น้าร้อน ถัง ๊ส ระทะไฟฟา ครื่องบด
อา าร วัสดสิ้น ปลือง ช่นผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ต๊ะ ผ้า ่มผ้าปที่นอน มอน ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วัสด ่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ่อสร้าง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคงทน
ถาวร ช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน บใส
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ช่น ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่าง
ล่างมือ วัสดสิ้น ปลือง ช่น น้ามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปนซี ม้นต์ ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์บล็อ ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปนขาว ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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วัสดยานพา นะ ละขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อ ล็อ ียร์ ล็อ คลัตซ์ ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ ระพริบ รวย
จราจร วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สาย
ไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น บาะรถ
ยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร ครัส พวงมาลัย สายพานใบ
พัด ม้อน้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มองข้างรถยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วัสด าร ษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด าร ษตร ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคงทน
ถาวร ช่น คียว สปริง อร์ จอบ มน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ ว่าน
วัสดสิ้น ปลือง ช่น ปย น้า ชื้อพันธ์สัตว์ ยาปอง ัน ละ าจัด มลงศัตร
พืช วัสด พาะชา อป รณ์ใน ารขยายพันธ์ พืช ช่น ใบมีด ชือ ผ้าใบ รือผ้า
พลาสติ น้า า ปอง ัน ๊สพิษ ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วัสด ฆษณา ละ ผย พร่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่นขาตั้ง ล้อง ลนส์ซม ระ ปาใส่ ล้องถ่ายรป
วัสดสิ้น ปลือง ช่น พ่ ัน สี ระดาษ ขียน ปส ตอร์ ฟิล์ม มม มรี่ าร์ด ฟิล์ม
สลด์ รปสี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

40,000 บาท

รวม

410,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ ป็นวัสดคง
ทนถาวร ช่น ผ่น รือจานบันทึ ข้อมล
วัสดสิ้น ปลือง ช่น อป รณ์บันทึ
ข้อมล(
Diskrtte Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Di
sc,Flask Drivr) , ทปบันทึ ข้อมล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape) ,
ัวพิมพ์ รือ ถบพิมพ์สา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ,ตลับผง มึ สา รับ
ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ , ระดาษต่อ นื่อง ,สาย ค บิล ฯลฯวัสดอป รณ์
ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น น่วยประมวลผล ,ฮาร์ดดิส ์ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ
, ผ่น รอง สง, ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ์(key Board) มน
บอร์ด(Main Board) มม มรี่ซิป (Memor Chip) ช่น RAM คัตซี
ทฟีด ตอร์ มาส์ ครื่อง ระจายสัญญาณ ผ่นวงจรอิ ล็ ทรอนิ ส์ ครื่องอ่าน
ละบันทึ ข้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ บบฮาร์ดิสต์ บบซีดี
รอม บบออพติคอล ป็นต้น ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
พื่อจ่าย ป็นค่า ระ สไฟฟาอาคารสานั งาน ทศบาล อาคารปอง ันฯ อาคาร
อน ประสงค์ ละค่าไฟฟาที่ ทศบาลต้องชาระสา รับค่าไฟฟาค้างจ่าย ละ
ค่า ระ สไฟฟาสาธารณะที่ ินสิทธิขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตาม นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท
0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสานั งาน ทศบาล ละค่าน้าประปาที่
ทศบาลต้องชาระ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าบริ าร ทรศัพท์

จานวน

55,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

33,900 บาท

รวม

33,900 บาท

จานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ทรศัพท์พื้นฐาน ค่า ทรศัพท์ คลื่อนที่ ของสานั งาน
ทศบาล ละ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว ละค่า
ใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ช่น ค่าบารงรั ษาค่สายฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าบริ ารไปรษณีย์
พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อา ร ค่า ช่าต้
ไปรษณีย์ ค่าธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ
บบอิ ล็ ทรอนิ ส์ (GFMIS)ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าบริ ารสื่อสาร ละ ทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าสื่อสารผ่านดาว ทียม, ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับระบบอิน ตอร์
น็ต รวมถึงอิน ตอร์ น็ต าร์ด ละค่าสื่อสารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิลทีวี ค่า ช่าช่อง
สัญญาณดาว ทียม ละ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ล่าว ละค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล บบที่ 1
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล บบที่ 1
จานวน 1 ครื่อง ราคา 22,000 บาท
า นดราคา ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี 2562 ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละสังคม
ดยมีคณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4 น ลั (4 core) ดยมี
ความ ร็วสัญญาณนาฬิ า
พื้นฐานไม่น้อย ว่า 2.8 GHz ละมี ทค น ลยี พิ่มสัญญาณนาฬิ าได้ใน รณี
ที่ต้องใช้ความสามารถใน
ารประมวลผลสง จานวน 1 น่วย
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- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ัน
ขนาดไม่น้อย ว่า 8 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อ สดงภาพ ดยมีคณลั ษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือ
ดี ว่า ดังนี้
1) ป็น ผงวงจร พื่อ สดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี น่วยความจา ขนาด
ไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อ สดงภาพติดตั้งอย่ภายใน น่วยประมวลผล ลาง
บบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้ น่วยความจา ลั ใน าร สดง
ภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อ สดงภาพที่มีความสามารถใน ารใช้ น่วยความจ
า ลั ใน าร สดงภาพ
ขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย
ว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือ ดี ว่า ขนาดความจไม่น้อย ว่า 1 TB
รือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจไม่น้อย ว่า 120 GB จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รือดี ว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จานวน
ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มี ปนพิมพ์ ละ มาส์
- มีจอ สดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

ครื่องพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

จานวน

8,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:03

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ตรื่องพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer ) ราคา ครื่องละ 8,000 บาท จานวน 1
ครื่อง
ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ประจาปี
พ.ศ.2562 ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละสังคม
มีคณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอป รณ์ที่มีความสามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner ละ Fax
ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จา รงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ขาวดาสา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 27 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์สีสา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 15 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถส น อ สาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละ อียดใน ารส นสงสดไม่น้อย ว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดปอน อ สารอัต นมัติ(Auto Document Feed)
– สามารถถ่ายสา นา อ สารได้ทั้งสี ละขาวดา
- สามารถทาสา นาได้สงสดไม่น้อย ว่า 99 สา นา
- สามารถย่อ ละขยายได้25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) บบ 10/100 Base T รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง รือสามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 100 ผ่น - สามารถใช้ได้
ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ครื่องสารองไฟฟา

จานวน

2,500 บาท

จานวน

1,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟาขนาด 800 VA ราคา ครื่องละ 2,500
บาท จานวน 1 ครื่อง
ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ประจาปี
พ.ศ.2562 ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละสังคม
มีคณลั ษณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟาด้านนอ ไม่น้อย ว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟาได้ไม่น้อย ว่า 15 นาที
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
อป รณ์อ่านบัตร บบอ น ประสงค์ (Smart Card Reader)
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ตรื่องอ่านบัตร บบ
อ น ประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา ครื่องละ 700 บาท จานวน 2
ครื่อง รวม 1,400 บาท
ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ประจาปี
พ.ศ.2562 ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละสังคม
มีคณลั ษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่าน ละ ขียนข้อมลในบัตร บบ
อ น ประสงค์ (Smart Card) ISO/IEC 7816 ได้
- มีความ ร็วสัญญาณนาฬิ าไม่น้อย ว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่อง ชื่อมต่อ (interface) บบ USB ได้
- สามารถใช้ ับบัตร บบอ น ประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้ รงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts,3 Volts ละ 1.8 Volt ได้ ป็นอย่างน้อย
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 154 ลาดับที่ 1
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบต่างๆ
พื่จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใ ้ น่วยงาน รือสถาบันที่ ป็น ลาง ศึ ษาวิจัย ประ มิน
ผล ารปฏิบัติราช าร พื่อประ อบ ารวาง ผน ารบริ าร งานตอบสนอง
ความต้อง ารของประชาชน ช่น ารสารวจความพึงพอใจ ารประ มิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คณภาพ ารใ ้บริ ารของ ทศบาลตาบลปา ดง
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

งินอด นนส่วนราช าร
ครง ารสนับสนน ารจัดงานรัฐพิธี
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนใ ้ ที่ทา ารป ครองอา ภอชาติ
ตระ าร ดา นิน ครง ารสนับสนน ารจัดงานรัฐพิธี จานวน 30,000 บาท
รายละ อียดตาม นังสือ ที่ พล 0818.1/1349 ลงวันที่ 10 มิถนายน 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นนขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า144 ลาดับที่ 12
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

4,030,500 บาท

รวม

3,208,500 บาท

รวม

3,208,500 บาท

จานวน

2,103,180 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมปรับปรง งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
สามัญ จานวน 6 ตา น่ง 6 อัตรา รวม 12 ดือน
ตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน าร
บริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

งินประจาตา น่ง
พื่อจ่าย ป็น
- งินประจาตา น่งประ ภทผ้อานวย ารท้องถิ่น ระดับต้น ผ้อานวย าร อง
คลัง อัตรา ดือนละ 3,500 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- งิน ประจาตา น่งประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับต้น ัว น้าฝายบริ าร
งานคลัง อัตรา ดือนละ1,500 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน18,000 บาท
ตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน าร
บริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

225,480 บาท

จานวน

771,840 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างประจาใ ้ ่ล จ้างประจา พร้อม งินปรับปรง งินค่าจ้าง
ประจา จานวน 1 ตา น่ง 1 อัตรา รวม 12 ดือน ป็น งิน 225,480
บาท
ตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบตที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน าร
บริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างใ ้ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 6 ตา น่ง 6 อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 771,840
บาท
ตาม นังสือสานั งาน .จ. ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน าร
บริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าครองชีพ ละ งิน พิ่มอื่นใ ้ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ
พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 6 ตา น่ง 6 อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 48,000 บาท
ตาม นังสือสานั งาน .จ. ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน าร
บริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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งบดาเนินงาน

รวม

766,000 บาท

รวม

320,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่ อปท.ได้ ่
- ค่าตอบ ทนคณะ รรม ารประ มินผลงานพนั งาน ทศบาล พื่อ ลื่อน
ระดับใ ้ดารงตา น่งสงขึ้น คณะ รรม ารสอบคัด ลือ ฯ คณะบคคล
รือบคคลที่ขอยืมตัวมาช่วยราช าร ตามอัตรา ละ ลั ณฑ์ที่ า นด
- งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล
ารประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน ทศบาล ล จ้าง
ประจา ละพนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทย
ด่วนที่สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ างานคลัง
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษ
นอ วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ าร บิ
ได้ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

190,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน/ ช่าซื้อบ้าน ของพนั งาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิ ค่า ช่า
บ้าน/ ช่าซื้อ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร ของผ้บริ ารท้องถิ่น พนั งาน
ทศบาล ละล จ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรได้
ตามระ บียบฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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ค่าใช้สอย

รวม

245,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็น ค่าถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าซั ฟอ ค่า
าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรท ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า ฆษณา ละ ผย พร่(ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ข่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่าง) ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ย
ประ ัน ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาค่าติดตั้ง ทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆใน ารติดตั้ง ทรศัพท์ ย ว้นค่าต้
สาขา ค่า ครื่อง ทรศัพท์พ่วงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้ง
ครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสาร ละสิ่งพิมพ์ฯลฯ รือค่าจ้าง มา รง
งานบคคลภายนอ พื่อปฏิบัติงานต่างๆของ ทศบาลตาบลปา ดง ารจ้าง
มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ ละค่า รงงาน(ค่า รงงานมา ว่าค่าสิ่งของ) ละค่า
จ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ผ้รับจ้างทา ารอย่างใดอย่าง นึ่ง ค่าจ้าง มาบริ ารด
ล ว็บไซต์ ค่า ช่า ครื่องถ่าย อ สาร ค่า ช่ารถยนต์ ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ใน าร ดินทางไปราช าร ในราชอาณาจั ร ละ
นอ ราชอาณาจั รของ คณะผ้บริ าร สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล พนั งานจ้าง ตลอดจนผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดินทางไปราช าร ฯลฯ
ละมีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า
ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

น้า : 22/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:03

ครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่ายใน ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน ช่น ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ค่าคัดลอ ข้อมล ค่าส นระวางที่ดิน ค่าปายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ อป รณ์ ค่าวัสด ค่าจ้าง มา จ้า น้าที่สารวจข้อมล
ภาคสนาม รวมถึงอป รณ์ต่างๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สินของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่มท.0808.3/ว462
ลงวันที่ 29 มภาพันธ์ 2551
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น ที่มท.0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
ม ราคม 2555
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น ที่มท.0808.3/ว483 ลงวัน
ที่ 19 มภาพันธ์ 2561
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 146 ลาดับที่ 1
ผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

ครง ารประชาสัมพันธ์รณรงค์ สียภาษี พื่อ ารพัฒนาท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในดา นิน ิจ รรมตาม ครง ารประชาสัมพันธ์รณรงค์
สียภาษี พื่อ ารพัฒนาท้องถิ่น ช่น ค่าวัสด อป รณ์ ค่าใช้จ่ายพิธี
ปิด - ปิด ครง าร ,ค่าจัดสถานที่ , ค่าปายประชาสัมพันธ์ รวมถึงวัสด
อป รณ์ต่างๆ ที่จา ป็น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สินของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่มท.0808.3/ว462
ลงวันที่ 29 มภาพันธ์ 2551
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น ที่มท.0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
ม ราคม 2555
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น ที่มท.0808.3/ว483 ลงวัน
ที่ 19 มภาพันธ์ 2561
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 146 ลาดับที่ 2 ผน
งานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานั งานต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคง
ทนถาวร ช่น นังสือ ครื่องคิด ลข ขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด
ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ตรา
ยาง ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ สาร พรมบรมฉายาลั ษณ์ พรม (ต่อผืน)ฯลฯวัสด
สิ้น ปลือง ช่น ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปริ้นท์ ทป พี วี ซี บบใส ไม้บรรทัด คลิป ฟม สมดประวัติข้า
ราช าร ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ นาดื่มบริ าร
ประชาชนในสานั งาน ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วัสดไฟฟา ละวิทย
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม ทรัพย์สินที่ชารด สีย าย พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ค่าซ่อม ซมทรัพย์สิน ครภัณฑ์ต่างๆฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตาม ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่าย ตาม นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลว. 20 มิถนายน 2559
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสด
คงทนถาวร ช่น ไม คร พนขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด
ระ สไฟฟา ครื่องวัด รง ระ สไฟฟา มาตรสา รับตรวจวงจร
ไฟฟา ครื่องประจไฟ
วัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ ฟิวส์ ทปพันสายไฟ สายไฟฟา ลอดไฟฟา ข็มขัด
รัดสายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา บร อร์ สายอา าศ รือ สา
อา าศสา รับวิทย ครื่องรับ ทรทัศน์
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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วัสด ่อสร้าง

จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ่อสร้าง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคง
ทนถาวร ช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน บใส
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ช่น ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถ
ส้วม อ่างล่างมือ วัสดสิ้น ปลือง ช่น น้ามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปนซี
ม้นต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์บล็อ ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ล็ ส้น ปรง
ทาสี ปนขาว ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะวัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา
ตาย ญ จ ลื่อน คีมล็อ ล็อ ียร์ ล็อ คลัตซ์ ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ
ระพริบ รวยจราจร วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละ
ส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง วัสดอป รณ์ประ อบ ละ
อะไ ล่ ช่น บาะรถยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร ค
รัส พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถัง
น้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มองข้างรถ
ยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ทรศัพท์พื้นฐาน ค่า ทรศัพท์ คลื่อนที่ ของสานั งาน
ทศบาล ละ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว ละค่า
ใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ช่น ค่าบารงรั ษาค่สายฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าบริ ารไปรษณีย์
จานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อา ร ค่า ช่าต้
ไปรษณีย์ ค่าธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาค
รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ ส์ (GFMIS)ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าบริ ารสื่อสาร ละ ทรคมนาคม

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ ป็น
วัสดคงทนถาวร ช่น ผ่น รือจานบันทึ ข้อมล
วัสดสิ้น ปลือง ช่น อป รณ์บันทึ
ข้อมล(
Diskrtte Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,DigitalVideo Dis
c,Flask Drivr) , ทปบันทึ ข้อมล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape) , ัว
พิมพ์ รือ ถบพิมพ์สา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ,ตลับผง มึ สา รับ ครื่อง
พิมพ์ บบ ล ซอร์ , ระดาษต่อ นื่อง ,สาย ค บิล ฯลฯ
วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น น่วยประมวลผล , ฮาร์ดดิส ์
ไดนร์, ซีดีรอมไดร์ฟ, ผ่น รอง สง, ผง ปนอั ขระ รือ ปน
พิมพ์(key Board) มนบอร์ด(Main Board) มม มรี่ซิป (Memor Chip)
ช่น RAM คัตซีทฟีด ตอร์ มาส์ ครื่อง ระจายสัญญาณ ผ่นวงจรอิ ล็ ทอ
นิ ส์ ครื่องอ่าน ละบันทึ ข้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ บบ
ฮาร์ดิสต์ บบซีดีรอม บบออพติคอล ป็นต้น ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ าร ทรศัพท์

พื่อจ่าย ป็นค่าสื่อสารผ่านดาว ทียม, ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับระบบอิน ตอร์
น็ต รวมถึงอิน ตอร์ น็ต าร์ด ละค่าสื่อสารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิลทีวี ค่า ช่าช่อง
สัญญาณดาว ทียม ละ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ล่าว ละค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ฯลฯ
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

จานวน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

56,000 บาท

รวม

56,000 บาท

จานวน

56,000 บาท

รวม

2,322,600 บาท

รวม

1,901,100 บาท

รวม

1,901,100 บาท

จานวน

252,240 บาท

ครภัณฑ์ยานพา นะ ละขนส่ง
รถจั รยายนต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ รถจั รยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
ขนาดที่ า นด ป็นขนาดปริมาตร ระบอ สบขั้นต่า
1. รณีขนาดต่า ว่า ซีซี ที่ า นดไม่ ิน 5 ซีซี รือขนาด ิน ว่า ซี
ซี ที่ า นดไม่ ิน 5 ซีซี ป็นรถจั รยายนต์ตามขนาด ซีซี ที่ า นด
2. ราคาที่ า นดไม่รวมอป รณ์ ละค่าจดทะ บียน
3. ารจัดซื้อจั รยานยนต์ ใ ้มีคณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตสา รรม
ป็นไปตามบัยชีมาตรฐานครภัณฑ์ของสานั งบประมาณ
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 154 ลาดับที่ 4
ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาล พร้อมปรับปรง งิน ดือน
จานวน12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความสงบ
ภายใน
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ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

280,080 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างล จ้างประจาใ ้ ่ล จ้างประจา พร้อมปรับปรง งินค่าจ้าง
ประจา 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

1,251,360 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ่พนั งานตามจ้างภาร ิจ พนั งานจ้างทั่ว
ไป รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา
ความสงบภายใน
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้ ่พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน

จานวน

117,420 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

406,500 บาท

รวม

93,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

2. งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล าร
ประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา ละ
พนั งานจ้าง
ตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 ละ
นังสือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
ันยายน 2557
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

2,500 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น
1.ค่าใช้จ่ายใ ้ ่อาสาสมัครปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.) พื่อสนับสนน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารปอง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย ละ ารดา นิน าร
ตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ี่ยว ับงานปอง ัน ละ
บรร ทาสาธารณภัย รือรั ษาความสบ รียบร้อยของประชาชนตาม ฎ มาย
ป็นไปตามระ บียบคณะ รรม ารปอง ัน ละบรร ทาสาธารภัย ่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน ารปอง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใ ้ ่อาสา
สมัครปอง ันภัยฝายพล รือนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ใน รณีปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษนอ วลา
ราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

36,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

176,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน / ช่าซื้อบ้านของพนั งาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิ ค่า
ช่า/ ช่าซื้อบ้านได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้า
ราช ารส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้ ่พนั งาน ทศบาล ล จ้าง
ประจา ซึ่งมีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรได้ตามระ บียบ ฯ
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าซั ฟอ ค่า
าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรท ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งไฟฟา ค่า
ติดตั้งประปา ค่าจ้า มาบริ ารต่างๆ
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของ
พนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง ผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดินทางไปราช ารที่มีสิทธิ
บิ ได้ตามระ บียบฯ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียม
ใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
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ครง ารปอง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในช่วง ทศ าล

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรณรงค์ ปอง ันอบัติ ต ทางถนนในช่วง ทศ าล
ต่างๆ ช่น ทศ าลปีใ ม่ ทศ าลสง รานต์ ฯ ค่าปายประชาสัมพันธ์
ครง าร วัสด อป รณ์ อา าร น้าดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ
ครง าร ป็นไปตาม นังสือ
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลง
วันที่ 22 ันยายน 2557
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.4/ว 4202ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.4/ว 1346ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.4/ว 1464ลง
วันที่ 5 มษายน 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 147 ลาดับที่ 1
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
ครง ารศนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย ลือประชาชน
จานวน

116,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครง ารศนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย ลือ
ประชาชน ป็นค่าจ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ศนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย
ลือประชาชนฯ จานวน 12 ดือน ค่าวัสด - อป รณ์ บบพิมพ์
ต่างๆ ทศบาลตาบลปา ดงจานวน 20,000.- บาท ละองค์ ารบริ ารส่วน
ตาบล 6 ่งๆละ16,000.- บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่
้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 148 ลาดับที่ 7
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความสงบ
ภายใน
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ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรั ษา ครภัณฑ์ ละทรัพย์สิน ต่างๆ พื่อใ ้ใช้
งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ วัสด ละค่า รงงาน
ดยถือปฏิบัติตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถนายน 2559
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
ค่าวัสดุ
วัสดไฟฟา ละวิทย

จานวน

30,000 บาท

รวม

137,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ไม คร พน ขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด ระ ส
ไฟฟา ครื่องวัด รง ระ สไฟฟา มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจ
ไฟ
วัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ ฟิวส์ ทปพันสายไฟ สายไฟฟา ลอดไฟฟา ข็มขัดรัด
สายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา บร อร์ สายอา าศ รือ สาอา าศ
สา รับวิทย ครื่องรับ ทรทัศน์
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อ ล็อ ียร์ ล็อ คลัตซ์ ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ ระพริบ รวย
จราจร วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สาย
ไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง
วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น บาะรถยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด
ียร์รถยนต์ บร ครัส พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มองข้างรถยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
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วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ๊าด น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
วัสด ครื่อง ต่ง าย
จานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ครื่อง ต่ง าย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสด คง
ทนถาวร ช่น ครื่อง บบ ถง ท้า มว สื้อ าง ง ผ้า รอง ท้า ผ้าผ
คอ ครื่อง มายยศ ละสัง ัด ข็มขัด ฯลฯ
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา
ความสงบภายใน
วัสด ครื่องดับ พลิง

จานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดสิ้น ปลือง ช่น ติมน้ายา คมีถังดับ พลิง จัดซื้อถังดับ
พลิง ล บอลดับ พลิง ฯลฯ พื่อใช้ในงานปอง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน

งินอด นนส่วนราช าร
ครง ารค่าย ยาวชนผ้นาปอง ันยา สพติด
พื่อจ่าย งินอด นน ใ ้ องร้อยตารวจตระ วนชาย ดนที่ 315 ดา นิน
ครง ารค่าย ยาวชนผ้นาปอง ันยา สพติด จานวน 15,000 บาท
รายละ อียดตาม นังสือ ที่ ตช.0030.41(315) /462 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2562
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นนขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ละ นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 124 ลาดับที่ 1
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ
สงบภายใน
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งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

389,720 บาท

รวม

324,720 บาท

รวม

324,720 บาท

จานวน

313,440 บาท

จานวน

11,280 บาท

รวม

65,000 บาท

รวม

57,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้พนั งาน ทศบาล พร้อมปรับปรง งิน ดือน รวม 12
ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี รวมตา น่งว่าง
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน จ ท. ละ .อบตที่มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว งินปรับ พิ่มตามคณวฒิ งิน พิ่ม
พิ ศษสา รับ ารส้รบ/ (พ.ส.ร.) ใ ้ ่พนั งาน ทศบาล จานวน 12
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ตามผล ารประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่
สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
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ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

2,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ใน รณีปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษนอ วลา
ราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบฯ
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้ ่พนั งาน ทศบาล ล จ้าง
ประจา ซึ่งมีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรได้ตามระ บียบ ฯ
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
ค่าใช้สอย
ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรั ษา ครภัณฑ์ ละทรัพย์สิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ วัสด ละค่า รงงาน ค่าติด
ตั้ง ช่น ทรศัพท์ ครื่องพิมพ์ดีด ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องอัดสา นา รถ
จั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่องปรับอา าศ ต้ ต๊ะ ครื่องมือสื่อสาร ละ
อป รณ์อื่นๆ ฯลฯ
ผนงานรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
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ค่าวัสดุ
วัสดไฟฟา ละวิทย

รวม

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

1,262,960 บาท

รวม

1,032,960 บาท

รวม

1,032,960 บาท

จานวน

870,960 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ไม คร พน ขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด ระ ส
ไฟฟา ครื่องวัด รง ระ สไฟฟา มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจ
ไฟ
วัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ ฟิวส์ ทปพันสายไฟ สายไฟฟา ลอดไฟฟา ข็มขัดรัด
สายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา บร อร์ สายอา าศ รือ สาอา าศ
สา รับวิทย ครื่องรับ ทรทัศน์
ผนงาน ารรั ษาความสงบภายใน งาน ทศ ิจ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่า งิน ดือนพร้อม งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ ่ผ้อานวย าร อง าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 32,800 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 393,600 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า งิน ดือนพร้อม งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล จานวน 2 อัตรา
อัตรา ดือนละ 22,490 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,880 บาท
อัตรา ดือนละ 17,929 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 207,480 บาท
ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปีรวมตา น่งว่าง
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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งินประจาตา น่ง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินประจา ตา น่งประ ภทนั บริ าร ารศึ ษา ระดับต้นผ้
อานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา อัตรา ดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 ดือน
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดพิษณ ล ( .ท.จ
.พิษณ ล ) รื่อง ลั ณฑ์ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจ่าย
งิน ดือน ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7 ) ประ าศ ณ วันที่ 4
พฤษภาคม พ.ศ.2559
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างทั่วไป ของ อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

12,000 บาท

พื่อจ่ายใ ้ ่พนั งานจ้างทั่วไป ของ อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 1,000 บาท จานวน 12 ดือน
ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ .ท. ละ .อบตที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง าร
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้อง
ถิ่น
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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งบดาเนินงาน

รวม

222,000 บาท

รวม

21,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล าร
ประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา ละ
พนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที่ 29 ันยายน 2557
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

2,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ่พนั งาน ทศบาล ละล จ้างที่ปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ละวัน ยดราช าร
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

3,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ พ่ นั งาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่ อปท. ได้ ่
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน จ้า น้าที่คณะ รรม ารที่ดา นิน าร ี่ยว ับ าร
คัด ลือ ละสอบคัด ลือ พนั งานคร ทศบาล ละพนั งานครที่ขอยืมตัวมา
ช่วยราช าร

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร ของผ้บริ ารท้องถิ่น พนั งาน
ทศบาล ละล จ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรได้ตาม
ระ บียบฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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ค่าใช้สอย

รวม

159,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียม ค่ารับวารสาร ค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ๆ ช่น ค่า
ถ่าย อ สาร ละ ข้า ล่ม ค่า ย็บ นังสือ ค่าติดตั้ง/ปรับปรงระบบ
ทรศัพท์ อิน ตอร์ น็ต ค่าจ้างทาปาย ฆษณา ละ ผย พร่ ค่าจัดทาสปอร์ต
ฆษณา ค่าจัดทาวารสาร/ ผ่นพับ/ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า
ระวางบรรท ค่าซั ฟอ ค่าจ้างทาของ ค่าจ้าง มาบคคลธรรมดา ฯลฯ ที่
ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติงานของ อง ารศึ ษา
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารทั้งในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนต่างๆ ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าผ่าน
ทาง ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของ
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจ้าง สัง ัด อง ารศึ ษา
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ครง ารวัน ด็

่งชาติ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารจัด ิจ รรมงานวัน ด็ ่งชาติ
ช่น ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มไม่มี อล อฮอล์ ค่า
ใช้จ่ายใน ารต ต่ง จัดสถานที่ ค่าตอบ ทน รรม ารตัดสิน ค่า ล่ รือถ้วย
รางวัล งินรางวัล รือของรางวัล ค่าม รสพ าร สดง ค่าใช้จ่ายใน าร
ฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดอป รณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัด
งาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 136 ลาดับที่ 4
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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ครง ารอบรมภาษาต่างประ ทศ

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารอบรมภาษาต่างประ ทศใ ้ ับ
ประชาชน ช่น ค่าต ต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม ค่าวัสด ครื่อง ขียน อป รณ์ ค่าประ าศนียบัตร ค่าถ่าย
อ สาร ค่าพิมพ์ อ สาร ละสิ่งพิมพ์ ค่า นังสือสา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อสื่อสาร ค่า ช่าอป รณ์ต่างๆ ค่า ระ ปา รือสิ่ง
ที่ใช้บรรจ อ สาร ค่าของสมนาคณ ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร
ละ ครื่องดิ่มที่ไม่มี อล อฮอลล์ ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 151 ลาดับที่ 1
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม ครภัณฑ์ ทรัพย์สิน ของ อง าร
ศึ ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น รถยนต์ ครื่องพิมพ์ดีด ครื่อง
อัดสา นา ครื่องปรับอา าศ ต้ ต๊ะ ละทรัพย์สินอื่น ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดอป รณ์ ครื่องใช้สานั งานต่าง ๆ ใน อง าร
ศึ ษา ช่น ระดาษ ดินสอ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ซอง อ สาร สมด มึ ครื่องอัดสา นา ทปพีวีซี บบใส คลิป
ไม้บรรทัด ฟม สมดบัญชี ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด
ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ รรไ ร ตรายาง ตะ รงวาง อ สาร ครื่อง ย็บ
ระดาษ ไม้บรรทัด ล็ ญ จ พระบรมฉายาลั ษณ์ ม่ลี่ ม่านปรับ
สง พรม นาฬิ าตั้ง รือ ขวน พระพทธรป ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

รวม

38,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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วัสดงานบ้านงานครัว

จานวน

8,000 บาท

วัสด ่อสร้าง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ่อสร้างต่าง ๆ ช่น น้ามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปน
ซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์บล็อ ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ล็ ส้น ปรง
ทาสี ปนขาว ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน ทปวัด
ระยะ ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ลวด ิน
คล ท่อน้าประปา ัว ๊อ น้า ล บิดประต ลอนประต ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ช่น ผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ
ลิ่น น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง ้องน้า น้ายาถพื้น ถังขยะ ไม้ถพื้น ปรง ไม้
วาด ข่ง ม้ง ผ้าปที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ่ม ผ้าป ต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา
อ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอปรป มีด ถัง ถาด ้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ระจ งา ที่นอน ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา ม้อ ง
ข้าวไฟฟา ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ถัง ๊ส ตา ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ ช่น อป รณ์บันทึ ข้อมล ทปบันทึ
ข้อมล ัวพิมพ์ รือ ถบพิมพ์สา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ
สา รับ ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ มึ คอมพิว ตอร์ ระดาษต่อ นื่อง สาย
ค บิล ผง ปนอั ขระ มนบอร์ด มม มรี่ซิป คัตซีทฟีด ตอร์ มาส์ พริน ตอร์
สวิตซิ่งบ๊อ ซ์ ครื่อง ระจายสัญญาณ(Hub) ผ่นวงจรอิ ล็ ทรอน ส์ ครื่อง
อ่าน ละบันทึ ข้อมล บบต่างๆ ผ่นซีดีรอม ผ่นดีวีดี วัสดอป รณ์ ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ าร ทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่า ทรศัพท์พื้นฐาน ค่า ทรศัพท์ คลื่อนที่ของสานั งาน
ทศบาล ละ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว ละค่า
ใช้ที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ช่น ค่าบารงรั ษาสาย ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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ค่าบริ ารสื่อสาร ละ ทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริ าร ทรคมนาคม ค่าบริ ารค่สายอิน ตอร์ น็ต(INTERNET)
ละค่าบริ ารรายปี พื่อต่อสัญญา
Domain name ค่า ช่าพื้นที่ (hosting) สา รับ website ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งบลงทุน

จานวน

2,000 บาท

รวม

8,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink
Tank Printer)
พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องพิมพ์Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ครื่อง ดยมีคณลั ษณะดังนี้
คณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอป รณ์ที่มีความสามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner ละ Fax
ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จา รงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ขาวดาสา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 27 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์สีสา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 15 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถส น อ สาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละ อียดใน ารส นสงสดไม่น้อย ว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดปอน อ สารอัต นมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสา นา อ สารได้ทั้งสี ละขาวดา
- สามารถทาสา นาได้สงสดไม่น้อย ว่า 99 สา นา
- สามารถย่อ ละขยายได้25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T
รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง รือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 100 ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ณฑ์ราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละสังคม ประจาปี 2562 ประ าศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจ่าย ป็น
- งิน ดือนผ้อานวย ารสถานศึ ษา จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 19,980 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 239,760 บาท
- งิน ดือนพนั งานคร ทศบาล ของ รง รียนอนบาล ทศบาล จานวน 3
อัตรา
อัตรา ดือนละ 15,050 บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 361,200 บาท
อัตรา ดือนละ 23,320บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 279,840บาท
- งิน ดือนครผ้ด ล ด็ จานวน 2 อัตรา
อัตรา ดือนละ 24,770 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 297,240 บาท
อัตรา ดือนละ 21,120 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 253,440 บาท
ตาม ผนอัตรา าลัง3 ปี รวมตา น่งว่าง
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบตที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา

รวม

5,966,796 บาท

รวม

2,552,940 บาท

รวม

2,552,940 บาท

จานวน

1,431,480 บาท
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ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา น่ง ผ้ช่วยคร จานวน 1
อัตรา
อัตรา ดือนละ 21,280 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 255,360 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา น่ง ผ้ด ล
ด็ (ทั ษะ) จานวน 3 อัตรา
อัตรา ดือนละ 10,320 บาท จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 123,840 บาท
อัตรา ดือนละ 13,240 บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 317,760 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างทั่วไป ตา น่ง ผ้ด ล ด็ จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนั งาน
ธร าร (บคลา รสนับสนน ารสอน) ของ รง รียนอนบาล ทศบาลอนบาล
จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 12,140 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 145,680 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างทั่วไป ตา น่ง ภาร รง จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ .ท. ละ .อบต
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง าร
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้อง
ถิ่น
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา

จานวน

1,058,640 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 4
อัตรา
อัตรา ดือนละ 2,000 บาท จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 24,000 บาท
อัตรา ดือนละ 1,145 บาท จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 13,740 บาท
อัตรา ดือนละ 45 บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 1,080 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
อัตรา ดือนละ 1,000 บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 24,000 บาท
ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน จ ท. ละ .อบตที่มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา

จานวน

62,820 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

3,413,856 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล าร
ประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา ละ
พนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที่ 29 ันยายน 2557
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อปท. ได้ ่
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน จ้า น้าที่คณะ รรม ารที่ดา นิน าร ี่ยว ับ าร
คัด ลือ ละสอบคัด ลือ พนั งานคร ทศบาล ละพนั งานครที่ขอยืมตัวมา
ช่วยราช าร

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ่พนั งาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ค่าใช้สอย

รวม

1,377,600 บาท

จานวน

160,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียม ค่ารับวารสาร ค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ๆ ช่น ค่า
ถ่าย อ สาร ละ ข้า ล่ม ค่า ย็บ นังสือ ค่าติดตั้ง/ปรับปรงระบบ
ทรศัพท์ อิน ตอร์ น็ต ค่าจ้างทาปาย ฆษณา ละ ผย พร่ ค่าจัดทาสปอร์ต
ฆษณา ค่าจัดทาวารสาร/ ผ่นพับ/ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า
ระวางบรรท ค่าซั ฟอ ค่าจ้างทาของ ค่าจ้าง มาบคคลธรรมดา ฯลฯ
ละค่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารทั้งในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนต่างๆ ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าผ่าน
ทาง ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนา
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ของพนั งานคร ทศบาล ละ
บคลา รทาง ารศึ ษา ล จ้างสถานศึ ษา ผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดินทางไป
ราช าร ละผ้ที่มีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ครง ารจัด ิจ รรมงานวัน ม่
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารจัด ิจ รรมงานวัน ม่ ช่น ค่า
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มไม่มี อล อฮอล์ ค่าใช้จ่าย
ใน ารต ต่ง จัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร ค่า
ม รสพ าร สดง ค่าใช้จ่ายใน าร ฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสด
อป รณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 136 ลาดับที่ 6
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
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ครง ารพัฒนาศั ยภาพคร ละบคลา รทาง ารศึ ษา

จานวน

10,000 บาท

ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 138 ลาดับที่ 15
ผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ครง าร รง รียนพอ พียง
จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารพัฒนาศั ยภาพคร ละบคลา ร
ทาง ารศึ ษา ช่น ค่าต ต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม ค่าวัสด ครื่อง ขียน อป รณ์ ค่าประ าศนียบัตร ค่าถ่าย
อ สาร ค่าพิมพ์ อ สาร ละสิ่งพิมพ์ ค่า นังสือสา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อสื่อสาร ค่า ช่าอป รณ์ต่างๆ ค่า ระ ปา รือสิ่ง
ที่ใช้บรรจ อ สาร ค่าของสมนาคณ ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร
ละ ครื่องดิ่มที่ไม่มี อล อฮอลล์ ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารพัฒนาศั ยภาพคร ละบคลา ร
ทาง ารศึ ษา ช่น ค่าต ต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม ค่าวัสด ครื่อง ขียน อป รณ์ ค่าประ าศนียบัตร ค่าถ่าย
อ สาร ค่าพิมพ์ อ สาร ละสิ่งพิมพ์ ค่า นังสือสา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อสื่อสาร ค่า ช่าอป รณ์ต่างๆ ค่า ระ ปา รือสิ่ง
ที่ใช้บรรจ อ สาร ค่าของสมนาคณใน ารดงาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่อง
ดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดิ่มที่ไม่มี อล อฮอลล์ ค่าสมนาคณวิทยา ร ค่า ช่า
ที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 138 ลาดับที่ 14
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
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ครง ารล สือน้อย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,132,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารล สือน้อย ช่น ค่าอา ารว่าง
ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มไม่มี อล อฮอล์ ค่าใช้จ่ายใน าร
ต ต่ง จัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายใน าร ฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดอป รณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 138 ลาดับที่ 12
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ครง ารสนับสนนค่าใช้จ่าย ารบริ ารสถานศึ ษา
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนอา าร ลางวัน ดังนี้
1.ค่าอา าร ลางวัน ร.ร.อนบาล ทศบาลตาบลปา ดง คนละ20
บาท จานวน 200 วัน ป็น งิน 400,000 บาท
2.ค่าอา าร ลางวัน ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลปา ดง คนละ20
บาท จานวน 245 วัน ป็น งิน 196,000บาท
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับส่ง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรง ลั สตรสถานศึ ษา รง รียนในสัง ัด อปท. ป็น
งิน 20,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต
รง รียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL รง รียน
ละ 9600 ต่อปี ป็น งิน 9,600 บาท
3.ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา/ปรับปรง ้องสมด รง รียน ป็น งิน 100,000 บาท
4.ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา ล่ง รียนร้ใน รง รียน ป็น งิน 50,000 บาท
5.ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาข้าราช ารครของ รง รียนสัง ัด อปท. ข้าราช าร
คร/พนั งานคร อัตราคนละ 3,000 บาท จานวน 2 คน ป็น งิน 6,000
บาท
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาตั้ง ต่
ระดับอนบาลจนจบ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.ค่าจัด าร รียน ารสอน (ราย ัว ) คนละ 850 บาท/ภาค รียน
ป็น งิน 170,000 บาท
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2.ค่า นังสือ รียน คนละ 200 บาท/ปี ป็น งิน 20,000 บาท
3.ค่าอป รณ์ าร รียน คนละ 100/ภาค รียน ป็น งิน 20,000 บาท
4.ค่า ครื่อง บบนั รียน คนละ 300 บาท/ปี ป็น งิน 30,000 บาท
5.ค่า ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ้ รียน คนละ 215 บาท/ภาค รียน
ป็น งิน 43,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนค่าจัด าร รียน ารสอนของศนย์
พัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว) ดังนี้
1.ค่าจัด าร รียน ารสอน คนละ 1,700 บาท/ปี ป็น งิน 68,000 บาท
ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด มท 0893.2/ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถนายน 2552 , นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ละ นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่
สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561-2565 ) น้าที่ 135 ลาดับที่ 3
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรั ษา ครภัณฑ์ ละทรัพย์สิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ ช่น ทรศัพท์ ครื่องพิมพ์ดีด ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องอัดสา นา รถ
จั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่องปรับอา าศ ต้ ต๊ะ ครื่องมือสื่อสาร ละ
อป รณ์อื่น ๆ ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ วัสดสานั
งาน ช่น ระดาษ ดินสอ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว ลวด
ย็บ ระดาษ าว ซอง อ สาร สมด มึ ครื่องอัดสา นา ทปพีวีซี บบ
ใส คลิป ไม้บรรทัด ฟม สมดบัญชี ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ
ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ รรไ ร ตรายาง ตะ รงวาง
อ สาร ครื่อง ย็บ ระดาษ ไม้บรรทัด ล็ ญ จ พระบรมฉายา
ลั ษณ์ ม่ลี่ ม่านปรับ สง พรม นาฬิ าตั้ง รือ ขวน พระพทธรป ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระ ับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,856,256 บาท

จานวน

10,000 บาท
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วัสดไฟฟา ละวิทย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

1,686,256 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทยต่าง ๆ สา รับใช้ภายใน
อาคาร ช่น ฟิวส์ ทปพันสาย ไฟฟา สายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอด
ไฟ ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอร์ ละชิ้นส่วนวิทย รีซี
ส ตอร์ มฟวิ่งคอยส์คอน ดน ซอร์ ขา ลอดฟออ รส ซนซ์ บร อร์ จาน
รับสัญญาณดาว ทียม ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด
ระ สไฟฟา ครื่องประจไฟฟา ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระ ับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
วัสดงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ช่น ผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ
ลิ่น น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง ้องน้า น้ายาถพื้น ถังขยะ ไม้ถพื้น ปรง ไม้
วาด ข่ง ม้ง ผ้าปที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ่ม ผ้าป ต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา
อ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอปรป มีด ถัง ถาด ้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถาด ลม ระจ งา ที่นอน ระทะไฟฟา ม้อ
ไฟฟา ม้อ งข้าวไฟฟา ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ถัง ๊ส ตา ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระ ับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ค่าอา าร สริม (นม)
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนอา าร สริม(นม) ดังนี้
1. รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลปา ดง คนละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน ป็น งิน 191,620 บาท
2.ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลปา ดง คนละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน ป็น งิน 76,648 บาท
3. รง รียนบ้านปา ดง คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ป็น
งิน 1,015,586 บาท
4. รง รียนบ้านท่าสะ คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ป็น
งิน 402,402 บาท
ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที1่ 9 มิถนายน 2561
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) น้าที่ 135 ลาดับที่ 1
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
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วัสด ่อสร้าง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ่อสร้างต่าง ๆ ช่น น้ามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปน
ซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์บล็อ ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ล็
ส้น ปรงทาสี ปนขาว ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน ทปวัดระยะ ตลับ
มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ลวด ินคล ท่อน้า
ประปา ัว ๊อ น้า ล บิดประต ลอนประต ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระ ับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ช่น ยางรถยนต์ น้ามัน
บร น็อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง ไขควง ประ จ ม่
รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร์ ล็อคคลัตซ์ ระจ
ค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉ ฉิน รวย
จราจร รวมถึงวัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ต่างๆ ช่น บาะรถ
ยนต์ บร ครัช พวงมาลัย ม้อน้า ัว ทียน บต ตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ไฟ น้า ไฟ บร ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่นต่าง ๆ ช่น ๊ส ง
ต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระ ับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
วัสดวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ คมีภัณฑ์ ละน้ายาฆ่า ชื้อ ละ าจัด ละ
ปอง ัน าร พร่ระบาดของ รคติดต่อ สาลี ผ้าพัน
ผล วชภัณฑ์ อล อฮอล์ ฟิล์ม อ็ ซ รย์ ออ ซิ จน น้ายาต่างๆ ถง
มือ ระดาษ รอง จ ต่างๆ ที่วาง รวย ้ว ระบอ ตวง ฟัง ปล าม
คนไข้ ครื่องนึ่ง ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
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วัสด าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสด าร ษตร สา รับปรับปรงภมิทัศน์บริ วณ
อาคาร ช่น พันธ์พืชต้นไม้ พันธ์ไม้ดอ ไม้ประดับ ดินปล ขี้ ถ้า ลบ
ดา ปย ตาข่าย รอง สง สาร คมีปอง ัน ละ าจัดศัตรพืช วัสด ครื่องปล
ต่าง ๆ วัสด พาะชา ผ้าใบ รือผ้าพลาสติ
ผนงาน ารศึ ษา งานระ ับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
วัสด ารศึ ษา

จานวน

15,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดอป รณ์ สื่อ าร รียน ารสอน วัสดที่ใช้ใน ารผลิต
สื่อ าร รียน ารสอน สา รับ รง รียนอนบาล ทศบาล ละศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาล ่น บบจาลองภมิประ ทศ ระดานลื่นพลาสติ บาะ
ยืด ย่น บาะมวยปล้า บาะย ด ฯลฯ
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
พื่อจ่าย ป็นค่า ระ สไฟฟาของ รง รียนอนบาล ทศบาล ละศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาล สัง ัด อง ารศึ ษา
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาของ รง รียนอนบาล ทศบาล ละศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาล สัง ัด อง ารศึ ษา
ผนงาน ารศึ ษา งานระดับ ่อนวัย รียน ละประถมศึ ษา
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

3,160,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,160,000 บาท

จานวน

3,160,000 บาท

งินอด นนส่วนราช าร
งินอด นนส่วนราช าร
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนอา าร ลางวัน (ร.ร.สพฐ.) ดังนี้
1. รง รียนบ้านปา ดง คนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
ป็น งิน 2,120,000 บาท
2. รง รียนบ้านท่าสะ คนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
ป็น งิน 840,000 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้า 135 ลาดับที่ 2
พื่อจ่าย ป็น งินสนับสนน ารจัด ารศึ ษา รง รียนใน ขต ทศบาลตาบลปา
ดง จานวน 2 ่ง
1. รง รียนบ้านปา ดง
จานวน 100,000 บาท
2. รง รียนบ้านท่าสะ
จานวน 100,000 บาท
ป็น งิน 200,000 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า137 ลาดับที่ 9 -10
ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561, นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งินอด นนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ารศึ ษา งาน ารศึ ษาไม่ า นดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,905,760 บาท

รวม

1,352,760 บาท

รวม

1,352,760 บาท

จานวน

1,142,520 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

126,240 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่พนั งาน ทศบาลสามัญ พร้อมปรับปรง งิน ดือน
จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี รวมตา น่งว่าง
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
งินประจาตา น่ง
พื่อจ่าย ป็น
- งินประจาตา น่งประ ภทผ้อานวย าร องสาธารณสข ระดับต้น อัตรา
ดือนละ 3,500.-บาท รวม 12 ดือน
- งินประจาตา น่งประ ภท ัว น้าฝายบริ ารงาน องสาธารณสข อัตรา
ดือนละ 1,500.-บาท รวม 12 ดือน
- ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดพิษณ ล ( .ท.จ
.พิษณ ล ) รื่อง ลั ณฑ์ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจ่าย
งิน ดือน ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประ าศ ณ วันที่ 4
พฤษภาคม พ.ศ.2559
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ใ ้ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ รวม 12 ดือน ตาม
ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

353,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่ อปท. ได้ ่
- งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล าร
ประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน ทศบาล ละพนั งานจ้าง
ตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ละ นังสือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท.0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
ันยายน 2557
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ่พนั งานตามภาร ิจรวม 12
ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ .ท. ละ .อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล พนั งานจ้าง ที่มาปฎิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษนอ วลาราช าร
ป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งม่สิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

น้า : 57/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:03

ค่าใช้สอย

รวม

165,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทา ผ่นปาย ฆษณา ปายสานั งาน ผ่นปาย
ต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง ทรศัพท์ ค่าธรรม นียม ค่า
จ้าง มาบริ ารด ล วปไซต์ ค่าซั ฟอ ค่า าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวาง
บรรท ค่า บี้ยประ ัน ค่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้นค่า ช่าบ้าน) ค่าติดตั้ง ครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ พื่อใ ้ผ้รับจ้าง ระทา ารอย่างใด
อย่าง นึ่ง ช่น ค่าจ้าง มา าจัดปลว , ค่าจ้าง มาสบน้า , ค่าจ้าง มาทา
ความสะอาดฯลฯ ค่าจ้าง มาบคคลธรรมดา , ค่าจ้างสารวจข้อมลจานวนสัตว์
ละขึ้นทะ บียนสัตว์ ค่าจ้าง มาอื่นๆ ที่อย่ในอานาจ น้าที่ขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง ตลอดจนผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดิน
ทางไปราช าร ฯลฯ ละมีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

น้า : 58/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:03

ครง ารรณรงค์ปอง ัน รคไข้ ลือดออ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ิจ รรม อบรมตาม ครง ารรณรงค์
ปอง ัน รคไข้ ลือดออ ช่น
1. อบรมใ ้ความร้ ช่นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ค่า อ สาร ค่าปายไวนิล ค่า
ทรายอะ บท ละค่าใช้จ่ายอื่น ที่จา ป็นสา รับงานนี้ฯลฯ
2. ิจ รรมออ พ่นสาร คมี ช่นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา ค่าวัสด
ละอป รณ์ ค่าน้ามัน ชื้อ พลิง ละค่าใช้จ่ายอื่น ที่จา ป็นสา รับงานนี้ฯลฯ
3. ิจ รรมออ รณรงค์ ช่นค่าน้าดื่ม ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละค่าใช้จ่าย
อื่นที่จา ป็นสา รับงานนี้ ฯลฯ
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 116 ลาดับที่ 1
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

จานวน

60,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:03

ครง ารสัตว์ปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธาน
จานวน
ศาสตราจารย์ พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง สม ด็จพระ จ้า
น้องนาง ธอ จ้าฟาจฬาภรณวลัยลั ษณ์อัครราช มารี รมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ิจ รรม อบรมตาม ครง ารสัตว์ปลอด
รค คนปลอดภัย จา รคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล อ
ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟา
จฬาภรณวลัยลั ษณ์อัครราช มารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ช่นค่าวัคซีนปอง ัน รค ค่าอา าร ค่าอา าร ลางวัน ค่า อ สาร
ประ อบ ารอบรม ค่าวิทยา ร ค่าปายไวนิล ค่าวัสดอป รณ์ ละค่าใช้จ่าย
อื่น ที่จา ป็นสา รับงานนี้ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
ม ราคม 2560
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 1042
ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 1175
ลงวันที่ 25 มษายน 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎาคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0819.3/ว 1049
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0819.3/ว 1795
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 116 ลาดับที่ 4
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

น้า : 59/111

40,000 บาท

น้า : 60/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:03

ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม ครภัณฑ์ ละทรัพย์สิน พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ค่าซ่อม ซมทรัพย์สิน ครภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตาม ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่าย ตาม นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ด่วนมา ที่ มท.0808.2/ว 3523 ลว 20 มิถนายน 2559
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน

จานวน

15,000 บาท

รวม

148,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานั งานต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคงทน
ถาวร ช่น นังสือ ครื่องคิด ลข ขนาด ล็ด ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่
ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ตรายาง ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง อ สาร พรมบรมฉายาลั ษณ์ พรม (ต่อผืน)ฯลฯ
วัสดสิ้น ปลือง ช่น ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปริ้น ทป พี วี ซี บบใส ไม้บรรทัด คลิป ฟม สมดประวัติข้าราช าร ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ น้าดื่มบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
วัสดไฟฟา ละวิทย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ไม คร พนขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด ระ ส
ไฟฟา ครื่องวัด รง ระ สไฟฟา มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจ
ไฟ
วัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ ฟิวส์ ทปพันสายไฟ สายไฟฟา ลอดไฟฟา ข็มขัดรัด
สายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา บร อร์ สายอา าศ รือ สาอา าศ
สา รับวิทย ครื่องรับ ทรทัศน์
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

น้า : 61/111
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วัสดงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสด
คงทนถาวร ช่น ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถัง ถาด ้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ระติ น้าร้อน ถัง ๊ส ระทะไฟฟา ครื่องบด
อา าร วัสดสิ้น ปลือง ช่นผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ต๊ะ ผ้า ่มผ้าปที่นอน มอน ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
วัสด ่อสร้าง
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ่อสร้าง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคงทน
ถาวร ช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน บใส
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ช่น ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่าง
ล่างมือ วัสดสิ้น ปลือง ช่น น้ามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปนซี ม้นต์ ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์บล็อ ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปนขาว ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อ ล็อ ียร์ ล็อ คลัตซ์ ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ ระพริบ รวย
จราจร วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สาย
ไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น บาะรถ
ยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร ครัส พวงมาลัย สายพานใบ
พัด ม้อน้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มองข้างรถยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

น้า : 62/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

วัสดวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด าร ษตร ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคงทน
ถาวร ช่น คียว สปริง อร์ จอบ มน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ ว่าน
วัสดสิ้น ปลือง ช่น ปย น้า ชื้อพันธ์สัตว์ ยาปอง ัน ละ าจัด มลงศัตร
พืช วัสด พาะชา อป รณ์ใน ารขยายพันธ์ พืช ช่น ใบมีด ชือ ผ้าใบ รือผ้า
พลาสติ น้า า ปอง ัน ๊สพิษ ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
วัสด ฆษณา ละ ผย พร่
จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ชด ครื่องมือผ่าตัด ที่วาง รวย ้ว ระบอ ตวง บ้า
ลอม ฟัง(Stethoscope) ปล ามคนไข้ คีมถอนฟัน ครื่องวัดน้าฝน ถัง ็บ
ชื้อ พลิง ครื่องนึง ครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ละมีสภาพมีลั ษณะวัสดสิ้น ปลือง ช่น สาลี ละผ้าพัน
ผล วชภัณฑ์ อล อฮอล์ ฟิล์ม อ ซ รย์ คมีภัณฑ์ ออ ซิ จน น้ายา
ต่างๆ ลือด สายยาง ล ยาง ลอด ้ว ลวด ชื่อม งิน ถงมือ ระดาษ
รอง จ ต่างๆ สัตว์ ลี้ยง พื่อ ารทดลองวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์ ลอด
อ ซ รย์ ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

วัสด าร ษตร

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่นขาตั้ง ล้อง ลนส์ซม ระ ปาใส่ ล้องถ่ายรป
วัสดสิ้น ปลือง ช่น พ่ ัน สี ระดาษ ขียน ปส ตอร์ ฟิล์ม มม มรี่ าร์ด ฟิล์ม
สลด์ รปสี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
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วัสดคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ ป็นวัสด
คงทนถาวร ช่น ผ่น รือจานบันทึ ข้อมล
วัสดสิ้น ปลือง ช่น อป รณ์บันทึ
ข้อมล(
Diskrtte Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Di
sc,Flask Drivr) , ทปบันทึ ข้อมล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape) ,
ัวพิมพ์ รือ ถบพิมพ์สา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ,ตลับผง มึ สา รับ
ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ , ระดาษต่อ นื่อง ,สาย ค บิล ฯลฯ
วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น น่วยประมวลผล , ฮาร์ดดิส ์ไดนร์, ซี
ดีรอมไดร์ฟ, ผ่น รอง สง, ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ์(key Board) มน
บอร์ด(Main Board) มม มรี่ซิป (Memor Chip) ช่น RAM คัตซี
ทฟีด ตอร์ มาส์ ครื่อง ระจายสัญญาณ ผ่นวงจรอิ ล็ ทรอนิ ส์ ครื่องอ่าน
ละบันทึ ข้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ บบฮาร์ดิสต์ บบซีดี
รอม บบออพติคอล ป็นต้น ฯลฯ
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข

จานวน

5,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ครภัณฑ์ไฟฟา ละวิทย
ชดลา พง พร้อมอป รณ์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชดลา พง พร้อมอป รณ์ จานวน 1 ชด ดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
1.ต้ลา พง 3ทาง บส ลาง ลมในต้ ดียว จานวน 2 ใบ
2. พา วอร์ อมป์ ขนาด 600+600w จานวน 1 ครื่อง
3.ปรี อมป์ จานวน 1 ครื่อง
4.ปลั๊ ไฟติด ร็ค จานวน 1 ครื่อง
5.ไมค์ลอย จานวน 1 ชด ประ อบด้วย
- ไมค์ บบคาด ัว จานวน 1 อัน
- ไมค์ บบมือจับ จานวน 1 อัน
6. ร็คABS 6U จานวน 1 ร็ค
7.สายลา พง ขนาด 15 มตร x จานวน 2 ส้น
8.สายสัญญาณพร้อมอป รณ์
9.สายไฟพร้อมอป รณ์
ดย า นดราคาตามท้องตลาด นื่องจา ไม่ได้ า นดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 155 ลาดับที่ 7
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
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งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

รวม

482,900 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

งินอด นน อ ชน
ครง ารพระราชดาริด้านสาธารณสข
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนตาม นวทาง ครง ารพระราชดาริด้านสาธารณ
สข ดังนี้ อด นนใ ้ชมชน/ ม่บ้าน ม่ละ 20,000.-บาท จานวน 8 ม่
บ้านใน ขต ทศบาลตาบลปา ดง พื่อขับ คลื่อน ครง ารพระราชดาริด้าน
สาธารณสข
ป็นไปตาม นังสือ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นนขององค์ รป ครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
มษายน 2560
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิง าคม 2561
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
ันยายน 2561
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า117 ลาดับที่ 5
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับสาธารณสข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทนใ ้ ่ พนั งานจ้างทั่วไป รวม 12 ดือน ตาม ผน
อัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารสาธารณสข ละงานสาธารณสขอื่น
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้ ่ พนั งานจ้างทั่วไป รวม 12
ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารสาธารณสข ละงานสาธารณสขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

24,000 บาท

รวม

242,900 บาท

รวม

151,500 บาท

จานวน

146,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่ อปท. ได้ ่
- งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล าร
ประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งานจ้าง ตาม ฎ มาย ละ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจ่ายอื่นขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ นังสือ ระทรวง
ม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
- ค่าตอบ ทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ งินค่าตอบ ทน พื่อ ป็น
ค่าปวย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ สียไป ป็น งิน 6,000
.-บาท/ ดือน จานวน 2 คน รวม 12 ดือน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ละ าร บิ ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารสาธารณสข ละงานสาธารณสขอื่น
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งานจ้าง ที่
มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษนอ วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทา
ใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร
บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารสาธารณสข ละงานสาธารณสขอื่น
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ค่าใช้สอย

รวม

91,400 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

86,400 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทา ผ่นปาย ฆษณา ปายสานั งาน ผ่นปายต่างๆ ค่า
ติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง ทรศัพท์ ค่าธรรม นียม ค่าจ้าง
มาบริ ารด ล วปไซต์ ค่าซั ฟอ ค่า าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรท ค่า
บี้ยประ ัน ค่า ช่่าทรัพย์สิน (ย ว้นค่า ช่าบ้าน) ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ พื่อใ ้ผ้รับจ้าง ระทา ารอย่างใดอย่าง
นึ่ง ช่น ค่าจ้าง มา าจัดปลว , ค่าจ้าง มาสบน้า , ค่าจ้าง มาทาความ
สะอาดฯลฯ ค่าจ้าง มาบคคลธรรมดา , ค่าจ้าง มาอื่นๆ ที่อย่ในอานาจ
น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารสาธารณสข ละงานสาธารณสขอื่น
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครง ารส่ง สริม ารออ าลังด้วย าร ต้น อ รบิค
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ิจ รรมตาม ครง ารส่ง สริม ารออ
าลัง ด้วย าร ต้น อ รบิค ช่นค่าตอบ ทนวิทยา รนา ต้น ค่าวัสด
อป รณ์ ค่าจ้างซ่อม ซมอป รณ์ ค่าปายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 116 ลาดับที่ 3
ผนงานสาธารณสข งานบริ ารสาธารณสข ละงานสาธารณสขอื่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

648,720 บาท

รวม

504,720 บาท

รวม

504,720 บาท

จานวน

342,720 บาท

จานวน

42,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครง ารช่วย ลือ ผ้ยา ไร้ ผ้มีรายได้น้อย ผ้ด้อย อ าส
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิ ารสง คราะ ์ ละช่วย ลือประชาชน พื่อบรร ทา
ความ ดือดร้อน ่ผ้ประสบภัย ช่น อัคคีภัย วาตภัย อท ภัย ละ ารสังคม
สง คราะ ์ ครอบครัวผ้มีรายได้น้อย ป็นต้น
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565 ) น้า120 ลาดับที่ 1
ผนงานสังคมสง คราะ ์ งานสวัสดิ าร ละสังคมสง คราะ ์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อม งินปรับปรง งิน ดือน ใ ้ ่พนั งาน ทศบาล
สามัญ ตา น่ง ผ้อานวย าร องช่าง จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 28,560 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 342,720 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน

งินประจาตา น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้อานวย าร องช่าง จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท ป็น วลา 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
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ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

144,000 บาท

รวม

68,500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพร้อม งินปรับปรง งินค่าจ้างใ ้ ่พนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 9,000 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอื่นๆ ใ ้ ่พนั งานจ้าง
ทั่วไป จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 1,000 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 12,000 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ตามผล ารประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่
สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ใน รณีปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษ
นอ วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน.ใ ้ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิ ค่า ช่าบ้าน ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ ่พนั งาน ทศบาล ละผ้บริ าร
ท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรได้ตามระบียบ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่างๆ ของพนั งาน ทศบาล ละผ้มีสิทธิ บิ ได้ตาม
ระ บียบฯ ค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ค่าจ้าง มาบริ ารบคคลภายนอ ราช าร
ละรัฐวิสา ิจ ระทา ารอย่างใดอย่าง นึ่งใ ้ ับงาน องช่าง รืองานที่
ี่ยวข้อง ับ องช่าง ค่ารับรอง บบ ค่าจ้างออ บบ ค่าควบคมงาน ค่าจ้าง
มาอื่นๆที่อย่ในอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของ
พนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง ผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดินทางไปราช ารที่มี
สิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ช่น ค่าลงทะ บียนต่างๆค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
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ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรั ษา ครภัณฑ์ ละทรัพย์สิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ วัสด ละค่า รงงาน ค่าติด
ตั้ง ช่น ทรศัพท์ ครื่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่องปรับ
อา าศ ต้ ต๊ะ ครื่องมือสื่อสาร ละอป รณ์อื่นๆ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานั งานต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคงทน
ถาวร ช่น นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่
ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ตรายาง ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง อ สาร พระบรมฉายาลั ษณ์ พร ม(ต่อผืน)ฯลฯ
วัสดสิ้น ปลือง ช่น ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปริ้น ทป พี วี ซี บบใส ไม้บรรทัด คลิป ฟม สมดประวัติข้าราช าร ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ น้าดื่มบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อ ล็อ ียร์ ล็อ คลัช ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ ระพริบ รวยจราจร
วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม
รอง สง
วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น บาะรถยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด
ียร์รถยนต์ บร ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มองข้างรถยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
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วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
วัสด ฆษณา ละ ผย พร่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ขาตั้ง ล้อง ลนส์ซม ระ ปาใส่ ล้องถ่ายรป
วัสดสิ้น ปลือง ช่น พ่ ัน สี ระดาษ ขียน ปส ตอร์ ฟิล์ม มม มรี่ าร์ด ฟิล์ม
ไสลด์ รปสี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
วัสดคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ ป็นวัสด
คงทนถาวร ช่น ผ่น รือจานบันทึ ข้อมล
วัสดสิ้น ปลือง ช่น อป รณ์บันทึ
ข้อมล(
Diskrtte Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Di
sc,Flask Drivr) , ทปบันทึ ข้อมล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape) ,
ัวพิมพ์ รือ ถบพิมพ์สา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ,ตลับผง มึ สา รับ
ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ , ระดาษต่อ นื่อง ,สาย ค บิล ฯลฯ
วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น น่วยประมวลผล , ฮาร์ดดิส ์ไดร์ฟ, ซี
ดีรอมไดร์ฟ, ผ่น รอง สง, ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ์(key Board) มน
บอร์ด(Main Board) มม มรี่ซิป (Memor Chip) ช่น RAM คัตซี
ทฟีด ตอร์ มาส์ ครื่อง ระจายสัญญาณ ผ่นวงจรอิ ล็ ทรอนิ ส์ ครื่องอ่าน
ละบันทึ ข้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ บบฮาร์ดดิสต์ บบซีดี
รอม บบออพติคอล ป็นต้น ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชมชน
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,154,420 บาท

งบบุคลากร

รวม

751,920 บาท

รวม

751,920 บาท

จานวน

225,480 บาท

จานวน

490,440 บาท

จานวน

36,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างล จ้างประจา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างประจาใ ้ ่ ่ล จ้างประจา พร้อม งินปรับปรงค่าจ้าง
ประจา จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 18,790 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 225,480 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน

ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทนใ ้ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา
อัตรา ดือนละ 13,870 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 166,440 บาท
พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา
อัตรา ดือนละ 27,000 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 324,000 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้ ่พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 3
อัตรา
อัตรา ดือนละ 3,000 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 36,000 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น

รวม

729,000 บาท

รวม

13,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ตามผล ารประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่
สด ที่ มท.0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ใน รณีปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษ
นอ วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ ่พนั งาน ทศบาล ละผ้บริ าร
ท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรได้ตามระบียบฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
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ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็น ค่าถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าซั ฟอ ค่า
าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรท ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า ฆษณา ละ ผย พร่(ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ข่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่าง) ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ย
ประ ัน ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปา
ค่าติดตั้ง ทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆใน ารติดตั้ง ทรศัพท์ ย ว้นค่าต้สาขา ค่า
ครื่อง ทรศัพท์พ่วงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้ง ครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสาร ละสิ่งพิมพ์ฯลฯ
รือค่าจ้าง มา รงงานบคคลภายนอ พื่อปฏิบัติงานต่างๆของ ทศบาลตาบล
ปา ดง ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ ละค่า รงงาน(ค่า รงงานมา ว่าค่าสิ่ง
ของ) ละ ค่าจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ผ้รับจ้างทา ารอย่างใดอย่าง นึ่ง ค่า
จ้าง มาบริ ารด ล ว็บไซต์ ค่า ช่า ครื่องถ่าย อ สาร ค่า ช่ารถยนต์
(1)ค่าปั สาพาดสาย ภายนอ สถานที่ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ าร
ไฟฟา รวมถึงค่าติดตั้ง ม้อ ปลง ครื่องวัด ละอป รณ์ไฟฟาซึ่ง ป็น รรมสิทธ์
ของ ารไฟฟา
(2)ค่าจ้าง มา ดินสาย ละติดตั้งอป รณ์ไฟฟา พิ่ม ติม ค่าธรรม นียม รวมถึง
ารปรับปรงระบบไฟฟา าร พิ่ม าลังไฟฟา ารขยาย ขตไฟฟา ารบารง
รั ษา ละซ่อม ซมระบบไฟฟา ละอป รณ์
-ค่าติดตั้งประปา
(1)ค่าวางท่อประปาภายนอ สถานที่ราช าร พื่อใ ้องค์ รป ครองส่วนท้อง
ถิ่นได้ใช้บริ ารน้าประปา รวมถึง ารติดตั้งมาตรวัดน้า ละอป รณ์ประปา ซึ่ง
ป็น รรมสิทธิของ ารประปา
(2)ค่าจ้าง มา ดินท่อประปา ละติดตั้งอป รณ์ประปา พิ่ม ติม รวมถึง าร
ปรับปรงระบบประปา ารบารงรั ษาซ่อม ซมระบบประปา ละอป รณ์ ผน
งาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

576,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของ
พนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง ผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดินทางไปราช ารที่มี
สิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ช่น ค่าลงทะ บียนต่างๆค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรั ษา ครภัณฑ์ ที่ดิน ละสิ่ง ่อสร้าง ละ
ทรัพย์สินอื่นๆ พื่อใ ้ใช้งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่ง
ของ วัสด ละค่า รงงาน ค่าติดตั้ง ช่น ทรศัพท์ ครื่องคอมพิว ตอร์ รถ
จั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่องปรับอา าศ ต้ ต๊ะ ครื่องมือสื่อสาร ถนน สิ่ง ่อ
สร้าง ละอป รณ์อื่นๆ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ค่าวัสดุ
วัสดไฟฟา ละวิทย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด ระ ส
ไฟฟา ครื่องวัด รงดันไฟฟา มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจไฟ
วัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ ฟิวส์ ทปพันสายไฟ สายไฟฟา ลอดไฟฟา ข็มขัดรัด
สายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา บร อร์ สายอา าศ รือ สาอา าศ
สา รับวิทย ครื่องรับ ทรทัศน์
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
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วัสด ่อสร้าง

จานวน

336,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ่อสร้าง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคงทน
ถาวร ช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน บไส
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่างล่าง
มือ
วัสดสิ้น ปลือง ช่น น้ามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปนซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์
บล็อ ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปนขาว ฯลฯ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อท่อน้า ละอป รณ์ ละท่อต่างๆ พื่อใช้ใน ารส่งน้า
จา ประปาถังสงใ ้ประชาชน ม.3 บ้านน้อย
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อ ล็อ ียร์ ล็อ ครัช ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ ระพริบ รวยจราจร
วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม
รอง สง
วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น บาะรถยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด
ียร์รถยนต์ บร ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มองข้างรถยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
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วัสด ฆษณา ละ ผย พร่

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

2,673,500 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่นขาตั้ง ล้อง ลนส์ซม ระ ปาใส่ ล้องถ่ายรป
วัสดสิ้น ปลือง ช่น พ่ ัน สี ระดาษ ขียน ปส ตอร์ ฟิล์ม มม มรี่ าร์ด ฟิล์ม
ไสลด์ รปสี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
วัสด ครื่อง ต่ง าย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ครื่อง ต่ง าย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะไม่คงทน
ถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
สภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
-รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
-รายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษา ทรัพย์สินใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
-รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับค่าวัสด ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ ันภัย ค่า
ติดตั้ง ป็นต้น
ช่น สื้อ มว รอง ท้า ถงมือ ฯลฯ พื่อใช้ในงานไฟฟาถนน ละงานอื่นๆทั่ว
ไป
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ์
ค่าบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรั ษา ครภัณฑ์ ละทรัพย์สิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ
ช่น รถจั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่องพิมพ์ดีด ครื่องปรับอา าศ ล้องถ่าย
รป ครื่องรับ ทรทัศน์ ครื่อง รองน้า ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,658,500 บาท

อ่ สร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สาย ชื่อมระ ว่างถนนบ้านนา - นา มือง ับ
จานวน
คลองน้าภาคน้อย ช่วงถนนบ้านนา - นา มือง ถึงที่นานางคา ปง ยศปัญญา ม่
ที่ 2 บ้านนา

479,000 บาท

ค่า ่อสร้างสิ่งสาธารณป ภค

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สาย ชื่อมระ ว่างถนนบ้าน
นา - นา มือง ับคลองน้าภาคน้อย ช่วงถนนบ้านนา - นา มือง ถึงที่นานางคา
ปง ยศปัญญา ม่ที่ 2 บ้านนา ช่วงที่ 1 ว้าง 4.00 มตร ยาว 20.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ ไม่น้อย
ว่า 80.00 ตาราง มตร ช่วงที่ 2 ว้าง 4.50 มตร ยาว 183.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ ไม่น้อย
ว่า 823.50 มตร พร้อม ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมี
ปริมตร ินคล ไม่น้อย ว่า 13.72 ล บาศ ์ มตร ตามราย อียด ละ บบ
ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 69 ลาดับที่ 52
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สายซอยบ้านนายสีคาน าสี ม่ที่ 3 บ้านธน จานวน
ทอง
พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สายซอยบ้านนายสีคาน า
สี ม่ที่ 3 บ้านธนทอง ว้าง 3.00 มตร ยาว 36.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ รวมส่งขยายทาง ชื่อมไม่น้อย
ว่า 110.25 ตาราง มตร ตามรายละ อียด บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72 ลาดับที่ 9
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน

55,000 บาท

น้า : 80/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

อ่ สร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติตระ าร 14 - บ้านลง
มฆ ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติ
ตระ าร 14 - บ้านลง มฆ ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม
ช่วงที่ 1 ว้าง 3.50 มตร ยาว 80.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอน รีต สริม ล็ รวมส่วนขยายทาง ชื่อมไม่น้อย ว่า 282.25 ตาราง
มตร
ช่วงที่ 2 ว้าง 4.00 มตร ยาว 122.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอน รีต สริม ล็ ไม่น้อย ว่า 488.00 ตาราง มตร
พร้อม ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่
น้อย ว่า 9.15 ล บาศ ์ มตร
ตามรายละ อียด บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 84 ลาดับที่ 37
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สาย ลังบ้านนายบญมี ตงอ่อน - ถนน
จานวน
คอน รีต สริม ล็ นองควายตาย ม่ที่ 2 บ้านนา
พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ สาย ลังบ้านนายบญมี ตง
อ่อน - ถนนคอน รีต สริม ล็ นองควายตาย ม่ที่ 2 บ้านนา
ว้าง4.50 มตร ยาว 200.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอน รีต สริม ล็ ไม่น้อย ว่า900.00 ตาราง มตร พร้อมลง ินคล ไ ล่
ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย ว่า 15.00
ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 69 ลาดับที่ 53
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน

395,000 บาท

478,000 บาท

น้า : 81/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

อ่ สร้างถนนผิวจราจร ินคล ละวางท่อระบายน้าสาย ลัง รงพยาบาลชาติ
ตระ าร ม่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างถนนผิวจราจร ินคล ละวางท่อระบายน้าสาย ลัง รง
พยาบาลชาติตระ าร ม่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม
ว้าง4.00 มตร ยาว 300.00 มตร นา 0.10 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจร ิน
คล บดอัดไม่น้อย ว่า 1200.00 ตาราง มตร ละวางท่อระบายน้า
ขนาด 0.60 มตร จานวน 22 ท่อน
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 92 ลาดับที่ 27
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ สายบ้านปาอ๋ย - นาง สภา ม่ที่ 4
จานวน
บ้านไทรงาม
พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ สายบ้านปาอ๋ย - นาง
สภา ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม ว้าง 0.30 มตร ลึ 0.30 มตร ยาว 40.00
มตร
ตามรายละ อียด บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 76 ลาดับที่ 4
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ สายซอยบ้านคร สริม ( ลังตลาดสด) จานวน
ม่ที่ 1 ปา ดง
พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ สายซอยบ้านคร
สริม ( ลังตลาดสด) ม่ที่ 1 ปา ดง
ว้าง 0.30 มตร ลึ 0.30 มตร ยาว 194.00 มตร
ตามรายละ อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 56 ลาดับที1่ 1
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ สาย นองควายตาย (ผ่านบ้านนางยงค์ จานวน
ศรีชาม ) ม่ที่ 2 บ้านนา
พื่อจ่าย ป็นค่า ่อสร้างรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็ สาย นองควาย
ตาย (ผ่านบ้านนางยงค์ ศรีชาม ) ม่ที่ 2 บ้านนา ว้าง 0.30 มตร ลึ 0.30
มตร ยาว 95.00 มตร
ตามรายละ อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 66 ลาดับที่ 37
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน

286,000 บาท

72,000 บาท

345,000 บาท

171,000 บาท

น้า : 82/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สาย ถนนบ้านนา - นา มือง ซอย11 ชื่อมทาง จานวน
ลวงฯ1237 ม่ที่ 8 บ้านนา มือง
พื่อจ่าย ป็นค่า ครง ารปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สาย ถนนบ้าน
นา - นา มือง ซอย11 ชื่อมทาง ลวงฯ1237 ม่ที่ 8 บ้านนา มือง
ว้าง4.00 มตร ยาว7.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอน รีต สริม ล็ ไม่น้อย ว่า 30.20 ตาราง มตร พร้อมลง ินคล ไ ล่
ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย ว่า 0.56
ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 102 ลาดับที่ 13
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนชาติตระ าร(สาย ่า) ชื่อมทาง
ลวงฯ1237 ม่ที่ 8 บ้านนา มือง

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่า ครง ารปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนชาติ
ตระ าร(สาย ่า) ชื่อมทาง ลวงฯ1237 ม่ที่ 8 บ้านนา มือง
ว้าง 4.00 มตร ยาว 53.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอน รีต สริม ล็ รวมขยายไม่น้อย ว่า 232.00 ตาราง มตร
ตามรายละ อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 102 ลาดับที่ 14
ปรา ฏใน ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติตระ าร ซอย 10 ชื่อม จานวน
ทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติ
ตระ าร ซอย 10 ชื่อมทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม ว้าง 4.00
มตร ยาว 11.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม
ล็ รวมส่วนขยายทาง ชื่อมไม่น้อย ว่า 46.25 ตาราง มตร พร้อม ินคล
ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย ว่า 0.82
ล บาศ ์ มตร
ตามรายละ อียด บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 79 ลาดับที่ 17
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน

15,300 บาท

117,000 บาท

23,700 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติตระ าร ซอย 12 ชื่อม จานวน
ทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติ
ตระ าร ซอย 12 ชื่อมทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม ว้าง 3.00
มตร ยาว 7.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม
ล็ รวมส่วนขยายทาง ชื่อมไม่น้อย ว่า 23.25 ตาราง มตร พร้อม ินคล
ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย ว่า 0.52
ล บาศ ์ มตร
ตามรายละ อียด บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 83 ลาดับที่ 35
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติตระ าร ซอย 15 ชื่อม จานวน
ทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติ
ตระ าร ซอย 15 ชื่อมทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม
ว้าง 4.00 มตร ยาว 13.50 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ ไม่น้อย ว่า 56.25 ตาราง มตร พร้อม
ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย
ว่า 1.01 ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 84 ลาดับที่ 36
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติตระ าร ซอย 2 ชื่อม จานวน
ทาง ลวงฯ 1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติ
ตระ าร ซอย 2 ชื่อมทาง ลวงฯ 1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ
ว้าง 4.00 มตร ยาว 2.00 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ ไม่น้อย ว่า 10.25 ตาราง มตร พร้อม
ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมตร ินคล ไม่น้อย
ว่า 0.30 ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 16
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน

น้า : 83/111

11,800 บาท

28,600 บาท

5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติตระ าร ซอย 4 ชื่อม จานวน
ทาง ลวงฯ 1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติ
ตระ าร ซอย 4 ชื่อมทาง ลวงฯ 1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ
ว้าง 4.00 มตร ยาว 8.00 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ รวมส่วน ชื่อมขยายไม่น้อย ว่า 34.25
ตาราง มตร พร้อม ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง
รือมีปริมตร ินคล ไม่น้อย ว่า 0.60 ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 17
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติตระ าร ซอย 6 ชื่อม จานวน
ทาง ลวงฯ 1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนนครไทย - ชาติ
ตระ าร ซอย 6 ชื่อมทาง ลวงฯ 1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ
ว้าง 4.00 มตร ยาว 7.00 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ รวมส่วนขยายไม่น้อย ว่า 30.25
ตาราง มตร พร้อม ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร
ินคล ไม่น้อย ว่า 0.52 ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 18
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนศรีสงคราม ซอย 10 ม่ที่ 5 บ้านศรี จานวน
สงคราม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนนศรีสงคราม ซอย 10
ม่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม ว้าง 4.50 มตร ยาว 8.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ รวมส่งขยายทาง ชื่อมไม่น้อย
ว่า 40.00 ตาราง มตร พร้อมลง ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2
ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย ว่า 0.75 ล บาศ ์ มตร
ตามรายละ อียด บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 88 ลาดับที่ 14
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
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17,200 บาท

15,300 บาท

20,600 บาท
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ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนน ้วยไฮ ( ่ง ตน) ชื่อมทาง ลวงฯ
1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายถนน ้วยไฮ ( ่ง
ตน) ชื่อมทาง ลวงฯ 1143 ม่ที่ 3 บ้านน้อย ตาบลท่าสะ
ว้าง 6.00 มตร ยาว 13.00 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ รวมส่วนขยายไม่น้อย ว่า 82.00
ตาราง มตร พร้อม ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร
ินคล ไม่น้อย ว่า 0.97 ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 19
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายบริ วณบ้านนาย งษ์ ทจาปา ชื่อมทาง จานวน
ลวงฯ1143 ม่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายบริ วณบ้านนาย งษ์ ท
จาปา ชื่อมทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม ว้าง 4.00
มตร ยาว 10.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม
ล็ รวมส่งขยายทาง ชื่อมไม่น้อย ว่า 42.25 ตาราง มตร พร้อมลง ินคล
ไ ล่ทางทาง ว้าง 0.25 มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย
ว่า 0.75 ล บาศ ์ มตร
ตามรายละ อียด บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 88 ลาดับที่ 15
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน
ปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายบริ วณอ่ช่างช่วย ชื่อมทาง ลวงฯ1143 ม่ จานวน
ที่ 4 บ้านไทรงาม
พื่อจ่าย ป็นค่า ครง ารปรับปรงถนนคอน รีต สริม ล็ สายบริ วณอ่ช่าง
ช่วย ชื่อมทาง ลวงฯ1143 ม่ที่ 4 บ้านไทรงาม ว้าง5.00 มตร ยาว22.50
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน รีต สริม ล็ รวมส่วนขยาย
ทาง ชื่อมไม่น้อย ว่า 114.75 ตาราง มตร พร้อมลง ินคล ไ ล่ทาง ว้าง 0.25
มตร ทั้ง 2 ข้าง รือมีปริมาตร ินคล ไม่น้อย ว่า 1.68 ล บาศ ์ มตร
ตามราย อียด ละ บบ ปลนที่ ทศบาล า นด
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 78 ลาดับที่ 12
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานไฟฟาถนน

42,000 บาท

21,000 บาท

60,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ

รวม

218,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

98,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทนใ ้ ่พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1อัตรา
อัตรา ดือนละ 9,000 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้ ่พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1
อัตรา อัตรา ดือนละ 1,000 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 12,000 บาท
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) ตามผล ารประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้างตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่
สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ใน รณีปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษ
นอ วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
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ค่าใช้สอย

รวม

13,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็น ค่าถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าซั ฟอ ค่า
าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรท ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า ฆษณา ละ ผย พร่(ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ข่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่าง) ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ย
ประ ัน ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปา
ค่าติดตั้ง ทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆใน ารติดตั้ง ทรศัพท์ ย ว้นค่าต้สาขา ค่า
ครื่อง ทรศัพท์พ่วงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้ง ครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสาร ละสิ่งพิมพ์ฯลฯ
รือค่าจ้าง มา รงงานบคคลภายนอ พื่อปฏิบัติงานต่างๆของ ทศบาลตาบล
ปา ดง ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ ละค่า รงงาน(ค่า รงงานมา ว่าค่าสิ่ง
ของ) ละ ค่าจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ผ้รับจ้างทา ารอย่างใดอย่าง นึ่ง ค่าจ้าง
มาบริ ารด ล ว็บไซต์ ค่า ช่า ครื่องถ่าย อ สาร ค่า ช่ารถยนต์
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของ
พนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง ผ้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ ดินทางไปราช ารที่มี
สิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ช่น ค่าลงทะ บียนต่างๆค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่ายาน
พา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรั ษา ครภัณฑ์ ละทรัพย์สิน พื่อใ ้ใช้งานได้
ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ วัสด ละค่า รงงาน ค่าติด
ตั้ง ช่น ทรศัพท์ ครื่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่องปรับ
อา าศ ต้ ต๊ะ ครื่องมือสื่อสาร ละอป รณ์อื่นๆ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
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ค่าวัสดุ
วัสดไฟฟา ละวิทย

รวม

71,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟา ละวิทย ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด ระ ส
ไฟฟา ครื่องวัด รงดันไฟฟา มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจไฟ
วัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ ฟิวส์ ทปพันสายไฟ สายไฟฟา ลอดไฟฟา ข็มขัดรัด
สายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา บร อร์ สายอา าศ รือ สาอา าศ
สา รับวิทย ครื่องรับ ทรทัศน์
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
วัสดงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัวต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคง
ทนถาวร ช่น ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถัง ถาด ้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ระติ น้าร้อน ถัง ๊ส ระทะไฟฟา ครื่องบด
อา าร วัสดสิ้น ปลือง ช่น ผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ต๊ะ ผ้า ่ม ผ้าปที่นอน มอน ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
วัสด ่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ่อสร้าง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ วัสดคงทน
ถาวร ช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน บไส
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่างล่าง
มือ
วัสดสิ้น ปลือง ช่น น้ามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปนซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์
บล็อ ระ บื้อง สัง ะสี ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปนขาว ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
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วัสดยานพา นะ ละขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
วัสด าร ษตร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อ ล็อ ียร์ ล็อ คลัช ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ ระพริบ รวย
จราจร วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สาย
ไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง
วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น บาะรถยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด
ียร์รถยนต์ บร ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มองข้างรถยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด าร ษตร ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดคงทน
ถาวร ช่น คียว สปริง อร์ จอบ มน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ ว่าน
วัสดสิ้น ปลือง ช่น ปย น้า ชื้อพันธ์สัตว์ ยาปอง ัน ละ าจัด มลงศัตร
พืช วัสด พาะชา อป รณ์ใน ารขยายพันธ์ พืช ช่น ใบมีด ชือ ผ้าใบ รือผ้า
พลาสติ น้า า ปอง ัน ๊สพิษ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
วัสด ครื่อง ต่ง าย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ครื่อง ต่ง าย ต่างๆ ช่น สื้อ มว รอง ท้า ถง
มือ ฯลฯ พื่อใช้ในงานสวนสาธารณะ ละงานอื่นๆทั่วไป
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

5,328,160 บาท

รวม

2,213,160 บาท

รวม

2,213,160 บาท

จานวน

2,021,160 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทนใ ้ ่ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่ว
ไป รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

192,000 บาท

ค่าไฟฟา
พื่อจ่าย ป็นค่า ระ สไฟฟาอาคาร อน ประสงค์ สวนสาธารณะ ละค่าไฟฟา
ที่ ทศบาลต้องชาระสา รับค่าไฟฟาค้างจ่าย ละค่า ระ สไฟฟาสาธารณะที่
ินสิทธิขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม นังสือ รม
ส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23
พฤศจิ ายน 2552
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาสวนสาธารณะ ใน ทศบาลฯ ละงานอื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้ ่พนั งานตามภาร ิจ พนั งาน
จ้างทั่วไป รวม 12 ดือน ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ปี
ป็นไปตาม นังสือสานั งาน จ. ท. ละ .อบตที่มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
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งบดาเนินงาน

รวม

715,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่ อปท.ได้ ่
- งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ตามผล าร
ประ มิน ละ ลั ณฑ์ที่ า นด สา รับพนั งาน ทศบาล ละพนั งานจ้าง
ตาม ฎ มาย ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ละ นังสือ ระทรงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท. 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
ันยายน 2557
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ่พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนจา ป็นพิ ศษนอ วลา
ราช ารป ติ รืองานที่ไม่อาจทาใน วลาราช าร ซึ่งมีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
ค่าใช้สอย

รวม

475,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างถ่าย อ สาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าป นังสือ ค่าผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทา ผ่นปาย ฆษณา ปายสานั งาน ผ่นปายต่างๆ ค่า
ติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง ทรศัพท์ ค่าธรรม นียม ค่าจ้าง
มาบริ ารด ล วปไซต์ ค่าซั ฟอ ค่า าจัดสิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรท ค่า
บี้ยประ ัน ค่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้นค่า ช่าบ้าน) ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญา
ต่างๆ ค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ พื่อใ ้ผ้รับจ้าง ระทา ารอย่างใดอย่าง
นึ่ง ช่น ค่าจ้าง มา าจัดปลว , ค่าจ้าง มาสบน้า , ค่าจ้าง มาทาความ
สะอาดตลาดสด,ค่าจ้าง มาบคคลธรรมดา,ค่าจ้าง มา ็บขนขยะมลฝอย
ละค่าจ้าง มาอื่นๆที่อย่ในอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ของพนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง รือตลอดจนผ้ที่ได้รับคาสั่ง
ใ ้ ดินทางไปราช ารที่มีสิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้สนามบิน ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
ครง ารส่ง สริม ารลด ละ ย ขยะมลฝอยในชมชน
จานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ิจ รรม อบรมตาม ครง ารส่ง สริม าร
ลด ละ ย ขยะมลฝอยในชมชน ช่นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ค่า ระ ปา
พร้อม อ สาร ค่าวิทยา ร ค่าปายไวนิล ค่าวัสด ละอป รณ์ ค่าถังขยะ บบ
ย สี ละค่าใช้จ่ายอื่น ที่จา ป็นสา รับงานนี้ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ
- พระราชบัญญัติรั ษาความสะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน
มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
ตลาคม 2560
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
ม ราคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลง
วันที่ 5 มภาพันธ์ 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลง
วันที่ 22 มภาพันธ์ 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0820.2/ว 1031
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) น้า 127 ลาดับที่ 2
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
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ค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

233,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัวต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดสิ้น
ปลือง ช่น ผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ ลิ่น น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง ้อง
น้า น้ายาถพื้น ถังขยะ ไม้ถพื้น ปรง ไม้ วาด ข่ง ม้ง ผ้าปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ่ม ผ้าป ต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา
อ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอปรป มีด ถัง ถาด ้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ระจ งา ที่นอน ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา ม้อ ง
ข้าวไฟฟา ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ถัง ๊ส ตา ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม ทรัพย์สินที่ชารด สีย าย พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ค่าซ่อม ซมทรัพย์สิน ครภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ดย
ถือปฏิบัติตาม ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่าย ตาม นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ด่วนมา ที่ มท.0808.2/ว3523 ลว 20 มิถนายน 2559
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
ค่าวัสดุ
วัสดงานบ้านงานครัว

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะ
วัสดคงทนถาวร ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อ ล็อ ียร์ ล็อ คลัตซ์ ระจ ค้งมน สัญญาณไฟ ระพริบ รวย
จราจร วัสดสิ้น ปลือง ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สาย
ไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง วัสดอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ช่น บาะรถ
ยนต์ ครื่องยนต์(อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร ครัส พวงมาลัย สายพานใบ
พัด ม้อน้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มองข้างรถยนต์ ข็ดขัดนิรภัย ันชนรถยนต์ ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
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วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

150,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รวม

2,400,000 บาท

รวม

2,400,000 บาท

รถบรรท ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณ ระบอ สบไม่ต่า ว่า 6,000 ซีซี รือ จานวน
าลัง ครื่องยนต์สงสดไม่ต่า ว่า 170 ิ ลวัตต์ ( บบอัดท้าย)

2,400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมี
ลั ษณะ วัสดสิ้น ปลือง ช่น ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถ่าน ๊าส ฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล
วัสด ครื่อง ต่ง าย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ครื่อง ต่ง ายต่างๆ ซึ่ง ดยสภาพมีลั ษณะวัสดสิ้น
ปลือง ช่น ครื่อง บบ สื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มายยศ ละสัง ัด ถง
ท้า รอง ท้า ข็มขัด มว ผ้าผ คอ ถงมือ ละวัสด ครื่อง ต่ง ายอื่นๆ ที่
ี่ยวข้องฯลฯ
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ยานพา นะ ละขนส่ง

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถบรรท ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร ระบอ
สบ ไม่ต่า ว่า 6,000 ซีซี รือ าลัง ครื่องยนต์สงสดไม่ต่า ว่า 170
ิ ลวัตต์ บบอัดท้าย ตามรายละ อียดดังนี้
1.ต้บรรท มลฝอย มีขนาดความจของต้ไม่น้อย ว่า 10 ล บาศ ์ มตร ละ
สามารถรับน้า นั มลฝอย ได้ไม่น้อย ว่า 5,000 ิ ล รัม
2.ตัวถังทาด้วย ล็ นาไม่น้อย ว่า 3 มิลลิ มตร พื้น นาไม่น้อย ว่า 4.50
มิลลิ มตร
3.น้า นั ของรถรวมน้า นั บรรท ไม่ต่า ว่า 12,000 ิ ล รัม
4.ชดอัดท้ายทางานด้วยระบบไฮดรอลิ สามารถผลิต รงดันสงสดไม่น้อย
ว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
5.มี คมไฟสัญญาณวับวาบสี ลือง 1 ดวง
ตามบัญชีราคามาตราฐานครภัณฑ์ พ.ศ.2561
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 155 ลาดับที่ 6
ผนงาน ค ะ ละชมชน งาน าจัดขยะมลฝอย ละสิ่งปฏิ ล

น้า : 95/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

95,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครง ารปอง ัน ละ ้ไขปัญ ายา สพติด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดอบรม รณรงค์ ารตรวจสาร สพติด พื่อ
ปอง ัน ละ ้ไขปัญ ายา สพติด ช่น ค่าปายประชาสัมพันธ์ ครง าร ปาย
รณรงค์ วัสด อป รณ์ อา าร น้าดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ
ครง าร
ป็นไปตาม นังสือ
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0816.5/ว 2726
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.6/ว 3334ลง
วันที่ 18 ตลาคม 2561
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 122 ลาดับที่ 6
ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งของชมชน งานส่ง สริม ละสนับสนนความ ข้ม
ข็งชมชน
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ครง ารรณรงค์ปอง ัน ละควบคม รค อดส์

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ิจ รรม อบรมตาม ครง ารรณรงค์
ปอง ัน ละควบคม รค อดส์ ช่นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ค่า อ สารประ อบ
ารอบรม ค่าวิทยา ร ค่าปายไวนิล ค่าวัสดอป รณ์ ละค่าใช้จ่ายอื่น ที่จา
ป็นสา รับงานนี้ ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ
ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า122 ลาดับที่ 7
ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งของชมชน งานส่ง สริม ละสนับสนนความ ข้ม
ข็งชมชน
ครง ารส่ง สริม ารจัดทา ผนชมชน ละจัด วทีประชาคมท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายใน ารส่ง สริม สนับสนน ารจัดทา ผนชมชน ละ
ิจ รรมสนับสนน ารประชมประชาคม ผนชมชน ารพัฒนาผ้นา
ชมชน สร้าง ครือข่ายองค์ รชมชน ละสนับสนน ารขับ คลื่อน ผนชมชน บบ
บร
ณา าร พื่อนาข้อมลมาจัดทา ปน ผนพัฒนาท้องถิ่น ละ ารจัด วทีประชาคม
จัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น ช่น ค่าวัสดอป รณ์ ค่าอา าร ละ ครื่องดื่ม ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร
ป็นไปตาม นังสือ
- นังสือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่นด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลง
วันที่ 15 ม ราคม 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว 1921
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 122 ลาดับที่ 9
ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งของชมชน งานส่ง สริม ละสนับสนนความ ข้ม ข็ง
ของชมชน
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ครง ารส่ง สริม ิจ รรมพัฒนาสตรี ละครอบครัว

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย ใน ารดา นิน ครง าร/ ิจ รรม ด้าน ารพัฒนาสตรี ละ
ครอบครัว ได้ ่ ารส่ง สริมภาวะผ้นา ่สตรีในชมชน ละ ารพัฒนาสตรี
ด้านต่างๆ ใ ้ความร้ พื่อ ารพัฒนาครอบครัว ่ประชาชน ป็นต้น ช่น ค่า
วัสด - อป รณ์ ค่าตอบ ทนวิทยา ร ค่าอา าร ละ ครื่องดื่ม ละค่าใช้จ่าย
ในพิธี ปิด ปิด ารฝึ อบรม ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นิน
ครง าร
ป็นไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละรับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) น้า121 ลาดับที่ 1
ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งของชมชน งานส่ง สริม ละสนับสนนความ ข้ม
ข็งของชมชน
ครง ารส่ง สริม ละพัฒนาอาชีพต่างๆ
จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย ใน ารส่ง สริม ารประ อบอาชีพของประชาชน พื่อใ ้
ประชาชนมีรายได้ พียงพอต่อ ารดารงชีพ ละพึ่งพาตัว องได้ ตาม นวทาง
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ใ ้ ่ ล่มปล ยางพารา ล่ม ลี้ยงจิ้ง รีด ล่ม
ทอผ้า ทาผ้า ่ม ล่มจั สาน ล่มไม้ วาด ทาปยอินทรีย์ ทา
อา าร ขนม พาะ ็ด ฯลฯ ช่น ค่าวัสด - อป รณ์ ค่าตอบ ทนวิทยา ร ค่า
อา าร ละ ครื่องดื่ม ละค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ปิด ารฝึ อบรม ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นิน ครง าร
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) น้า 126 ลาดับที่ 1
ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งของชมชน งานส่ง สริม ละสนับสนนความ ข้ม
ข็งของชมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 119 ลาดับที่ 6
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร
ครง าร ข่งขัน ีฬาอนบาลสัมพันธ์
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครง าร ข่งขัน ีฬา ปตอง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง าร ข่งขัน ีฬา ปตอง ช่น ค่า
อป รณ์ ีฬา ค่าตอบ ทน จ้า น้าที่ประจาสนาม ค่าตอบ ทน จ้า น้าที่
จัด าร ข่งขัน ีฬา ค่าตอบ ทน รรม ารตัดสิน ค่าจัดทาปายชื่อ รือทีมผ้
ข้าร่วม ข่งขัน ค่าจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติคณ ค่า ล่ รือถ้วย
รางวัล รียญรางวัล งิน รือของรางวัล ค่าชด ีฬา ค่าอา ารว่าง ละ
ครื่องดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มที่ไม่มี อล อฮอล์ ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ
ต ต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง าร ข่งขัน ีฬาอนบาล
สัมพันธ์ ช่น ค่าอป รณ์ ีฬา ค่าตอบ ทน จ้า น้าที่ประจาสนาม ค่าตอบ
ทน จ้า น้าที่จัด าร ข่งขัน ีฬา ค่าตอบ ทน รรม ารตัดสิน ค่าจัดทาปาย
ชื่อ รือทีมผ้ ข้าร่วม ข่งขัน ค่าจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติคณ ค่า
ล่ รือถ้วยรางวัล งิน รือของรางวัล ค่าชด ีฬา ค่าอา ารว่าง ละ ครื่อง
ดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มที่ไม่มี อล อฮอล์ ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับต ต่ง จัด
สถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 119 ลาดับที่ 7
ผนงานศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร
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ครง ารจัด าร ข่งขัน ีฬาชมชน ปา ดง มส์

จานวน

100,000 บาท

ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) น้าที่ 118 ลาดับที่ 1
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร
ครง ารส่ง สริม าร ข่งขัน ีฬา
จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารจัด าร ข่งขัน ีฬาชมชน ปา ดง
มส์ ช่น ค่าอป รณ์ ีฬา ค่าตอบ ทน จ้า น้าที่ประจาสนาม ค่าตอบ
ทน จ้า น้าที่จัด าร ข่งขัน ีฬา ค่าตอบ ทน รรม ารตัดสิน ค่าจัดทาปาย
ชื่อ รือทีมผ้ ข้าร่วม ข่งขัน ค่าจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติคณ ค่า
ล่ รือถ้วยรางวัล งิน รือของรางวัล ค่าชด ีฬา ค่าอา ารว่าง ละ ครื่อง
ดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มที่ไม่มี อล อฮอล์ ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับต ต่ง จัด
สถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารส่่ง สริม าร ข่งขัน ีฬา ารจัด
ส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬา ช่น าร ข่งขัน ีฬาประ พณีท้องถื่น
สัมพันธ์ ชาติตระ ารสัมพันธ์ต้านยา สพติด ม รรม ีฬาท้องถิ่นไทคัพ พื่อ
จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับผ้ควบคมทีม ค่าตอบ ทนสา รับ จ้า น้าที่ใน าร
ควบคม รือผ้ฝึ สอน รือ จ้า น้าที่อื่นที่จา ป็น ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ ซ้อม
ีฬา ค่าอ รณ์ ีฬา ค่าชดวอร์ม ค่าชด ีฬาพร้อมรอง ท้า ถง ท้า ของผ้ควบ
คม รือผ้ฝึ สอน ละนั ีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ใน าร ข่งขัน ีฬา ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 118 ลาดับที่ 2
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

260,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งินอด นนส่วนราช าร
งินอด นนส่วนราช าร
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนที่ว่า ารอา ภอชาติตระ าร ตาม ครง าร ข่งขัน ีฬา
ประ พณีชาติตระ ารสัมพันธ์ ต้านยา สพติด
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นนขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้า119 ลาดับที่ 8
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครง ารส่ง สริมงานประ พณีวันสง รานต์ รดน้าดา ัวผ้สงอาย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารส่ง สริมงานประ พณีวัน
สง รานต์ รดน้าดา ัวผ้สงอาย ช่น ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร
ละ ครื่องดื่มไม่มี อล อฮอล์ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายใน ารต ต่ง จัด
สถานที่ ค่าตอบ ทน รรม ารตัดสิน ค่า ล่ รือถ้วยรางวัล ค่า งินรางวัล
รือของรางวัล ค่าม รสพ าร สดง ค่าใช้จ่ายใน าร ฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 2
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

น้า : 101/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

ครง ารส่ง สริมประ พณีบญพระ วส

จานวน

100,000 บาท

ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 4
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ครง ารส่ง สริมประ พณีวันลอย ระทง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารส่ง สริมประ พณีบญพระ วส
ช่น ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มไม่มี
อล อฮอล์ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายใน ารต ต่ง จัดสถานที่ ค่าตอบ
ทน รรม ารตัดสิน ค่า ล่ รือถ้วยรางวัล ค่า งินรางวัล รือของรางวัล ค่า
ม รสพ าร สดง ค่าใช้จ่ายใน าร ฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารส่ง สริมประ พณีวันลอย
ระทง ช่น ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มไม่มี
อล อฮอล์ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายใน ารต ต่ง จัดสถานที่ ค่าตอบ
ทน รรม ารตัดสิน ค่า ล่ รือถ้วยรางวัล ค่า งินรางวัล รือของรางวัล ค่า
ม รสพ าร สดง ค่าใช้จ่ายใน าร ฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ครง ารส่ง สริมประ พณีออ พรรษา (บญบั้งไฟ ละตั บาตร ท ว ร นะ)

จานวน

30,000 บาท

ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 3
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ครง ารส่ง สริมวันสาคัญทางพระพทธศาสนา
จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารส่ง สริมประ พณีออ พรรษา (บญ
บั้งไฟ ละตั บาตร ท ว ร นะ) ช่น ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร
ละ ครื่องดื่มไม่มี อล อฮอล์ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายใน ารต ต่ง จัด
สถานที่ ค่าตอบ ทน รรม ารตัดสิน ค่า ล่ รือถ้วยรางวัล ค่า งินรางวัล
รือของรางวัล ค่าม รสพ าร สดง ค่าใช้จ่ายใน าร ฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ครง ารส่ง สริมวันสาคัญทางพระพทธ
ศาสนา ช่น ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ละ ครื่องดื่มไม่มี
อล อฮอล์ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายใน ารต ต่ง จัดสถานที่ ค่าตอบ
ทน รรม ารตัดสิน ค่า ล่ รือถ้วยรางวัล ค่า งินรางวัล รือของรางวัล ค่า
ม รสพ าร สดง ค่าใช้จ่ายใน าร ฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 5
ผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับ ครง ารอนรั ษ์พันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา
พระราชดาริ (อพ.สธ.) ช่น ปายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสด-อป รณ์ ค่า
อา าร ครื่องดื่ม ค่าวิทยา ร ค่าสถานที่ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตาม นังสือ
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0891.4/ว164 ลง
วันที่ 26 ม ราคม 2558
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท 0801.6/ว 1470 ลงวันที่ 24
ร ฎาคม 2560
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0891.6/ว1425 ลง
วันที่ 4 มษายน 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 130 ลาดับที่ 2
ผนงาน าร ษตร งานอนรั ษ์ ล่งน้า ละปาไม้
ครง ารปล จิตสานึ รั ษ์สิ่ง วดล้อม
จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
คร ารอนรั ษ์พันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ (อพ.สธ.)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ิจ รรม อบรมตาม ครง ารปล จิตสานึ
รั ษ์สิ่ง วดล้อม ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ค่า ระ ปาพร้อม อ สาร ค่า
ปายไวนิล ค่าวิทยา ร ค่าวัสด ละอป รณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นสา รับงาน
นี้ ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลง
วันที่ 26 ม ราคม 2558
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท 0801.6/ว 1470 ลงวันที่ 24
ร ฎาคม 2560
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0891.6/ว1425 ลง
วันที่ 4 มษายน 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า130 ลาดับที่ 1
ผนงาน าร ษตร งานอนรั ษ์ ล่งน้า ละปาไม้
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

675,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

675,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าที่ดิน ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า ช่าที่ดินขององค์ รภาครัฐ ค่า
ประ ันอาคาร ค่าประ ันอัคคีภัย ค่าประ ันความ สีย ายอื่นๆ ค่าปรับ ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ี่ยว ับ าร ช่า ค่าภาษี รง รือน ละที่ดิน ค่าจ้าง มา
ต่างๆ ฯลฯ
ผนงาน ารพาณิชย์ งานตลาดสด
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครง ารพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

จานวน

20,000 บาท

รวม

405,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ิจ รรม อบรมตาม ครง ารพัฒนาตลาด
สดน่าซื้อ ช่น ค่าปายไวนิล ค่าวัสดอป รณ์ ค่าวิทยา ร ค่าใบประ าศ ค่าชด
ตรวจสารปน ปือน ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น
สา รับงานนี้ ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ
- พระราชบัญญัติรั ษาความสะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน
มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
ตลาคม 2560
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลง
วันที่ 31 ม ราคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7
มีนาคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0819.3/ว 1570
ลงวันที่ 17 มษายน 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0891.4/ว 407 ลง
วันที่ 26 มภาพันธ์ 2559
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 4206
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.6/ว 1425
ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.6/ว 2054
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 125 ลาดับที่ 1
ผนงาน ารพาณิชย์ งานตลาดสด
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
พื่อจ่าย ป็นค่า ระ สไฟฟาอาคารตลาดสด ทศบาลตาบลปา ดง อาคาร
สานั งาน ละค่า ระ สไฟฟาที่ ทศบาลฯ ต้องชาระ
ผนงาน ารพาณิชย์ งานตลาดสด
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

5,000 บาท

รวม

12,938,838 บาท

รวม

12,938,838 บาท

รวม

12,938,838 บาท

จานวน

1,160,000 บาท

พื่อจ่ายชาระ นี้ งิน ้ธนาคาร รงไทย ใน าร ่อสร้างอาคารตลาดสด ทศบาล
ตาาบลปา ดง จานวน 21,000,000.- บาท บัญชี งิน ่ ลขที่ 100037821543
อาย งิน ่ไม่ ิน 20 ปี ตามสัญญา งิน ้ลงวันที่ 28
ตลาคม 2553 ป็น ารจ่าย งินต้นงวดที่ 99 -110 ดือนตลาคม 2562
- ดือน ันยายน 2563
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
ค่าชาระดอ บี้ย
จานวน

450,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาอาคารตลาดสด ทศบาลตาบลปา ดง ,อาคาร
สานั งาน , ละค่าน้าประปาที่ ทศบาลฯ ต้องชาระ
ผนงาน ารพาณิชย์ งานตลาดสด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระ นี้ งินต้น

พื่อจ่ายชาระดอ บี้ย งิน ้ธนาคาร รงไทย ใน าร ่อสร้างอาคารตลาดสด
ทศบาลตาบลปา ดง จานวน 21,000,000.- บาท บัญชี งิน ้ ลข
ที่ 100037821543 อาย งิน ้ไม่ ิน 20 ปี ตามสัญญา งิน ้ลงวันที่ 28
ตลาคม 2553 ป็น ารจ่าย งินต้นงวดที่ 99 - 110 ( ดือนตลาคม 2562
- ดือน ันยายน 2563)
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง

น้า : 107/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

งินสมทบ องทนประ ันสังคม

จานวน

360,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทน งินทด ทน พื่อใ ้ความค้มครอง ่ล จ้างที่
ประสบอันตราย จ็บปวย ตาย รือสญ ายอัน นื่องมาจา ารทางานใ ้ ่
นายจ้าง ดยส่ง งินสมทบ ข้า องทน งินทด ทน ป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2
ของค่าจ้าง ดยประมาณ ทั้งปี ดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ งินทด
ทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
บี้ยยังชีพผ้สงอาย
จานวน

7,442,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าสมทบ องทนประ ันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อม ับ ั ค่า
ตอบ ทนของพนั งานจ้างส่ง ป็น งินสมทบในอัรา ดียว ัน ดยใ ้ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือ สานั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 ม ราคม 2557 พระราชบัญญัติประ ันสังคมพ.ศ. 2553 มาตรา 7
ละ 46 วรรค นึ่ง, ฎ ระทรวงฉบับที่ 10 พ.ศ.2541, นังสือสานั งาน
ประ ันสังคม ด่วน ที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2546 ละ
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
พนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 ข้อ 33 ,ประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดพิษณ ล รื่อง ลั ณฑ์ ละ งื่อนไข ี่ยว
ับพนั งานจ้างข้อ 33
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
งินสมทบ องทน งินทด ทน

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผ้สงอาย ตามช่วงอายต่างๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย งินยังชีพผ้
สงอายขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
ละ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123 ลาดับที่ 1
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

2,208,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพคนพิ าร คนๆละ 800 บาทต่อ ดือน จานวน 12
ดือน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย งิน บี้ยความ
พิ ารใ ้คนพิ ารขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2559 รวมถึง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่
สด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123 ลาดับที่ 2
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
บี้ยยังชีพผ้ปวย อดส์
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพสา รับผ้ปวย อดส์ ใน ขตรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลปา ดงจานวน คนละ 500 บาทต่อ ดือน จานวน 12 ดือน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงมม าดไทยว่าด้วย ารจ่าย งินสง คราะ ์ พื่อ าร
ยังชีพขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123 ลาดับที่ 3
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
สารองจ่าย
พื่อใช้จ่ายใน รณีฉ ฉินที่มีสาธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาความ ดือดร้อน
ของประชาชน ป็นส่วนรวม ท่านั้น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ส.2560 ละที่
้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นังสือ ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2559
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
มภาพันธ์ 2560
- นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท.0808.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตลาคม 2560
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
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รายจ่ายตามข้อผ พัน
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารจราจร

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ้ไขปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประ ยชน์ ดยตรง ช่น ารทาสีตี ส้น สัญญาณไฟจราจร สาม ลี่ยม ยด
ตรวจ ปายจราจร ระจ ค้งจราจร ระบองไฟจราจร รวยจราจร ผง ั้น
จราจร ผงพลาสติ ใส่น้า สาล้มล จราจร สื้อจราจร ยางชะลอความ ร็ว
รถ ป็นต้น ดยถือปฏิบัติตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
งินสมทบ องทนระบบ ลั ประ ันสขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

จานวน

126,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าสมทบ องทนระบบ ลั ประ ันสขภาพระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ันสขภาพ ่งชาติ รื่อง าร
า นด ลั ณฑ์ พื่อสนับสนนใ ้องค์ ารบริ ารส่วนตาบล รือ ทศบาล
ดา นิน าร ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ันสขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ พ.ศ. 2552 ทศบาลส่ง งินสมทบไม่น้อย ว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริ าร
สาธารณสขที่ได้รับจา องทน ลั ประ ันสขภาพ ่งชาติ ดยถือปฏิบัติ
ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่มท. 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3
มษายน 2550 ดยคิดตามจานวน ัวประชา รทั้ง มดของ ทศบาล ตาม
ทะ บียนบ้าน สปสช. ได้จัดสรรงบประมาณดัง ล่าวใ ้ ฉลี่ย 45.00 บาท/ ัว
ประชา ร จานวนประชา ร 5,600 x 45.00 = 252,000
ส่งสมทบ 50% = 126,000 บาท
ป็นไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารตั้งงบประมาณขององค์ รป ครอง
ส่วนท้องถิ่น พื่อสมทบ องทน พ.ศ.2561
- นังสือสานั งาน ลั ประ ันสขภาพ ่งชาติ ขต 2 พิษณ ล ที่สปสช.5.35
/ว188 ลว 1 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดสรร งินงบประมาณ องทน ลั
ประ ันสขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ปีงบประมาณ 2563
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
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งินสมทบบารงสมาคมสันนิบาต ่งประ ทศไทย (ส.ท.ท.)

จานวน

52,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าทานบารงสมาคมสันนิบาต ่งประ ทศไทย ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ี่ยว ับค่า
บารงสมาคม พ.ศ.2555 ละข้อบังคับสันนิบาตฯ พ.ศ. 2545 ้ไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 ข้อ 16 ใน
อัตราร้อยละ ศษ นึ่งส่วน ของรายรับจริง ในปีที่ล่วงมา ล้ว ดยไม่รวม งิน
้ งินจ่ายจา งินสะสม ละ งินอด นนท ประ ภท (รายได้ ทศบาลปี 2561
จานวน 31,021,275.55 บาท) = 31,021,275.55คณ 1 าร 6
าร 100 = 51,702.13
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
งินช่วยพิ ศษ
จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยพิ ศษใน รณีพนั งาน ทศบาล ละผ้มีสิทธิได้รับถึง ่
ความตายในระ ว่างรับราช าร ป็นไปตามระ บียบที่ า นดฯ
งินสมทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้องถิ่น ( บท.)

จานวน

605,838 บาท

จานวน

146,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทนบา น็จข้าราช ารส่วนท้องถิ่น ( บท.) ดย
คานวณในอัตราร้อยละ 2 จา ประมาณ ารรายรับตาม ทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ไม่รวมรายรับจา พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อทิศใ ้ ละ งิน
อด นน
ป็นไปตาม
- นังสือสานั งาน องทันบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.5/ ว 34 ลงวันที่ 19 ันยายน 2557
- นังสือสานั งาน องทนบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 ันยายน 2557
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2557
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
งินบา น็จล จ้างประจา
พื่อจ่าย ป็น งินบา น็จล จ้างประจาใ ้ ับล จ้างประจาที่ ษียณอาย
ราช ารจานวน 12 ดือน
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง

น้า : 111/111

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 10:52:04

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรผ้รับบานาญ
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร ผ้รับบานาญ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินบา น็จบานาญข้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง

จานวน

25,000 บาท

