-ร่าง-

ข้อบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ 1
ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปงบประมาณ พ ศ
ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ้าภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ถล บปร ม ณ
ปร
ท นปร ธ น ภ

บ บปร ม ณร ย ยปร

ล ม

ภ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564

รบร ร วนต บลว มว

บดนถ วล ท ณ ผบร ร
รบร ร วนต บลว มว
ด น ร บ ต บปร ม ณ
ร ย ยปร ปต ภ
รบร ร วนต บลว มว ร น นน น
น ณ ผบร ร
ร
บร ร วนต บลว มว
ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล
ร ล นวน ยบ ย รด นน ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ด ต ปน
1. ถ น

ร ล

1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป
นป บปร ม ณ พ.ศ.2563 ณ วนท 31 ร ฎ ม พ.ศ.2563
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม

ร นวน 62,492,127.87 บ ท

ม นวน 17,932,003.97 บ ท

1.1.3 นทน ร

น

ม นวน 33,355,964.60 บ ท

1.1.4 ร ย รท ด น น ว บบ
บท

นผ พน ล ย ม ด บ

1.1.5 ร ย รท ด น น ว ดยย ม ด
1.2 น

รป ร

ย นวน 0 ร ร รวม 0.00

นผ พน นวน 11 ร ร รวม 98,943.57 บ ท

นวน 0.00 บ ท

2. รบร ร บปร ม ณ ในปี บปร ม ณ 2563 ณ วนที่ 31 ร ฎ ม พ.ศ.2563
1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 41,742,819.24 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

121,480.45 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต

นวน

501,818.20 บ ท

มวดร ย ด

นวน

358,567.64 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด

นวน

28,444.50 บ ท

มวดร ย ด

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

21,965,474.45 บ ท

มวด น ด นนทว ป

นวน

18,767,034.00 บ ท

ทรพย น

มวดร ย ด

ธ รณป ภ ล
ทน

2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร

รพ ณ ย

นวน 237,445.50 บ ท

3 รย ยร

นวน 33,492,462.89 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

11,507,987.50 บ ท

บบ ล ร

นวน

11,832,446.00 บ ท

บด นน น

นวน

5,062,033.54 บ ท

บล ทน

นวน

4,132,295.85 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

บ น ด นน

นวน

957,700.00 บ ท

4 ร ย ยท ย

น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร

5 ร ย ยท ย

น

6 ร ย ยท ย

นทน ร

7 ร ย ยท ย

น

ม นวน 8,705,362.43 บ ท
น

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

นวน 252,007.60 บ ท

ค้าแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บลว มว
.ว มว . ร บุรี
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

1,527,000.44

793,000.00

415,000.00

มวด ธรรมเนียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

609,358.90

545,100.00

586,780.00

มวดร ยได้

430,777.73

400,000.00

400,000.00

104,438.50

90,230.00

60,200.00

2,671,575.57

1,828,330.00

1,461,980.00

มวดภ ษี ด รร

29,756,561.79

24,671,670.00

26,538,020.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,756,561.79

24,671,670.00

26,538,020.00

มวดเ น ุด นุนท่วไป

20,173,263.00

20,000,000.00

21,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,173,263.00

20,000,000.00

21,500,000.00

รวม

52,601,400.36

46,500,000.00

49,500,000.00

ทรพย น

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562

2563

2564

งบกลาง

12,661,614.00

13,558,123.00

14,987,663.00

งบบุคลากร

13,404,458.66

16,200,860.00

16,667,070.00

งบดา นินงาน

6,826,026.18

9,081,317.00

9,231,267.00

งบลงทุน

5,172,100.27

5,161,700.00

6,700,000.00

งบรายจ่ายอื่น

63,342.13

15,000.00

15,000.00

งบ งินอุดหนุน

1,728,660.00

2,483,000.00

1,899,000.00

39,856,201.24

46,500,000.00

49,500,000.00

39,856,201.24

46,500,000.00

49,500,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ. ระบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

19,228,710

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

147,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

7,040,392

แผนงาน าธารณ ุข

229,495

แผนงานเค ะและชุมชน

7,248,540

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

138,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

420,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

60,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,987,663
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

49,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

12,535,410

0

12,535,410

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,175,920

0

3,175,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

9,359,490

0

9,359,490

3,562,600

670,700

4,233,300

735,500

120,000

855,500

1,779,100

454,700

2,233,800

ค่าวัสดุ

640,000

76,000

716,000

ค่าสาธารณูปโภค

408,000

20,000

428,000

2,400,000

0

2,400,000

ค่าครุภัณฑ์

2,400,000

0

2,400,000

งบรายจ่ายอื่น

15,000

0

15,000

รายจ่ายอื่น

15,000

0

15,000

งบงินอุดหนุน

45,000

0

45,000

เงินอุดหนุน

45,000

0

45,000

งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

หน้า : 1/7

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
งานบริหารงานคลัง
รวม

18,558,010

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลรือนและระงับ
อัคคีภัย

670,700

รวม

147,200

147,200

35,000

35,000

112,200

112,200

147,200

147,200

19,228,710

หน้า : 2/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว งานระดับก่อนวัยรียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,389,620

0

2,389,620

2,389,620

0

2,389,620

731,240

2,135,532

2,866,772

60,200

0

60,200

ค่าใช้สอย

406,000

1,062,460

1,468,460

ค่าวัสดุ

156,840

1,073,072

1,229,912

ค่าสาธารณูปโภค

108,200

0

108,200

งบงินอุดหนุน

0

1,784,000

1,784,000

เงินอุดหนุน

0

1,784,000

1,784,000

3,120,860

3,919,532

7,040,392

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

หน้า : 3/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ

รวม

งบด้านินงาน

53,500

175,995

229,495

ค่าใช้สอย

0

135,995

135,995

53,500

40,000

93,500

53,500

175,995

229,495

ค่าวัสดุ
รวม

หน้า : 4/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แผนงานคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับคหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,742,040

0

1,742,040

1,742,040

0

1,742,040

1,206,500

0

1,206,500

ค่าตอบแทน

108,000

0

108,000

ค่าใช้สอย

634,500

0

634,500

ค่าวัสดุ

464,000

0

464,000

0

4,300,000

4,300,000

0

4,300,000

4,300,000

2,948,540

4,300,000

7,248,540

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน้า : 5/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบด้านินงาน

68,000

68,000

ค่าใช้สอย

68,000

68,000

งบงินอุดหนุน

70,000

70,000

เงินอุดหนุน

70,000

70,000

รวม
138,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

138,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบด้านินงาน

130,000

290,000

420,000

ค่าใช้สอย

130,000

290,000

420,000

130,000

290,000

420,000

รวม

หน้า : 6/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แผนงานการกษตร
งาน งานอนุรักษຏแหล่งนๅ้า
และป่าไม้

งบ

รวม

งบด้านินงาน

60,000

60,000

ค่าใช้สอย

60,000

60,000

60,000

60,000

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

14,987,663

14,987,663

14,987,663

14,987,663

14,987,663

14,987,663

หน้า : 7/7

วนท่พมพ : 26/8/2563 14:37:18

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลวงมวง
ภ วงมวง จง วด ร บุร
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท้ งท่
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่
รโฆษณ
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00
838,716.01
240,111.32
27,669.00
1,106,496.33

0.00
853,920.53
228,412.27
73,391.00
1,155,723.80

0.00
1,159,234.08
287,313.36
80,453.00
1,527,000.44

700,000.00
10,000.00
10,000.00
73,000.00
793,000.00

-57.14
-50.00
0.00
36.99

%
%
%
%

300,000.00
5,000.00
10,000.00
100,000.00
415,000.00

2,114.60
25,733.95
362,610.00

2,745.10
18,257.00
350,580.00

2,298.90
11,639.00
383,280.00

2,000.00
18,000.00
350,000.00

0.00 %
-44.44 %
8.57 %

2,000.00
10,000.00
380,000.00

250.00

110.00

120.00

100.00

0.00 %

100.00

1,460.00
1,300.00
275,995.00

1,430.00
1,800.00
29,886.00

780.00
1,910.00
63,391.00

1,400.00
1,800.00
30,000.00

-28.57 %
0.00 %
66.67 %

1,000.00
1,800.00
50,000.00

132,240.00

147,240.00

143,920.00

140,000.00

0.00 %

140,000.00

900.00
0.00
802,603.55

1,020.00
880.00
553,948.10

1,360.00
660.00
609,358.90

1,000.00
800.00
545,100.00

0.00 %
10.00 %

1,000.00
880.00
586,780.00

วนท่พมพ : 26/8/2563 14:37:18

น้ : 2/3

ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู้ ุทศใ ้
ค ข ยแบบแปลน
ค จ น ยแบบพมพแล ค ร้ ง
ค รบร ง น แล ถ ย
ร
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ด้วย ุทย นแ งช ต
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ค ธรรม นยมแล ค ใช้น้ บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %

ปี 2564

410,661.19
410,661.19

425,245.85
425,245.85

430,777.73
430,777.73

400,000.00
400,000.00

400,000.00
400,000.00

5,573.15
45,200.00
0.00
65.00
47,101.00
97,939.15

0.00
195,000.00
30.00
203.00
55,094.50
250,327.50

0.00
51,100.00
0.00
365.00
52,973.50
104,438.50

0.00
50,000.00
30.00
200.00
40,000.00
90,230.00

0.00
-60.00
-100.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

0.00
20,000.00
0.00
200.00
40,000.00
60,200.00

498,390.30
8,529,848.31
6,741,914.62
0.00
1,717,516.30
4,139,012.21
0.00
1,971,379.87
53,329.75
1.00

868,070.77
9,456,362.68
7,862,655.35
0.00
0.00
6,606,826.94
2,560.00
1,970,096.84
51,568.03
0.00

880,096.88
9,816,431.66
6,757,055.72
1,092,352.97
0.00
7,248,285.37
0.00
1,913,138.19
63,756.00
0.00

800,000.00
8,509,670.00
6,000,000.00
300,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
1,500,000.00
60,000.00
0.00

10.00
11.64
8.13
66.67
0.00
0.00
0.00
6.67
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

880,000.00
9,500,000.00
6,488,020.00
500,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
1,600,000.00
60,000.00
0.00

1,613,536.00

1,764,350.00

1,974,805.00

1,500,000.00

0.00 %

1,500,000.00

13,680.00
25,278,608.36

1,650.00
28,584,140.61

10,640.00
29,756,561.79

2,000.00
24,671,670.00

400.00 %

10,000.00
26,538,020.00

วนท่พมพ : 26/8/2563 14:37:18

น้ : 3/3

ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

18,451,504.00

18,770,315.00

20,173,263.00

20,000,000.00

18,451,504.00
46,147,812.58

18,770,315.00
49,739,700.86

20,173,263.00
52,601,400.36

20,000,000.00
46,500,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
7.50 %

ปี 2564
21,500,000.00
21,500,000.00
49,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลวังมวง
อ.วังมวง จ. ระบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

49,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง

รวม

415,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

586,780 บาท

จานวน

2,000 บาท

คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารรายรับตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562 โดยประมาณ ารไว้ต่า
วาปที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะ ามารถจัดเ ็บภาษีได้ลดลงเนื่อง
จา ารออ พระราช ฤษฎี าลดภาษี า รับที่ดินและ ิ่งปลู
ร้างบางประเภท พ.ศ. 2563
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บภาษีได้ลดลง เนื่องจา ป พ.ศ. 2564 จะ
ดาเนิน ารจัดเ ็บรายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดินจา ลู นีค้าง
ชาระ
ภาษีบารุงท้องที่
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บภาษีได้ลดลง เนื่องจา ป พ.ศ. 2564 จะ
ดาเนิน ารจัดเ ็บรายได้ภาษีบารุงท้องที่จา ลู นีค้างชาระ
ภาษีป้าย
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บภาษีได้เพิ่มขึน เนื่องจา ป พ.ศ. 2564 มีผู้
ประ อบ ารมาชาระภาษีเพิ่มขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบอนุญาต ารขาย ุรา
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บคาธรรมเนียมเ ี่ยวใบอนุญาต ารขาย ุราเทา
เดิม
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คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร
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จานวน

10,000 บาท

จานวน

380,000 บาท

จานวน

100 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,800 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บคาธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคารได้ลด
ลง
คาธรรมเนียมเ ็บและขนมูลฝอย
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บคาธรรมเนียมเ ็บและขนขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึน
คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผนประ าศ รือแผนปลิวเพื่อ าร
โฆษณา
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้เทา บั ปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บคาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผนประ าศ
รือแผนปลิวเพื่อ ารโฆษณาได้เทาเดิม
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนพาณิชย
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา คาดวา
ผู้ประ อบ ารจะจดทะเบียนพาณิชยเพื่อประ อบ ารเทาเดิม
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้เทาปที่ผานมา คาดวาจะ
ามารถจัดเ ็บคาธรรมเนียมอื่นๆ ได้เทาเดิม
คาปรับ ารผิด ัญญา
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บคาปรับ ารผิด ัญญาได้เพิ่มขึน
คาใบอนุญาตประ อบ ารค้า า รับ ิจ ารที่เปนอันตรายตอ
ุขภาพ
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา คาดวา
จะ ามารถจัดเ ็บคาใบอนุญาตประ อบ ารค้า า รับ ิจ ารที่
เปนอันตรายตอ ุขภาพได้เทาเดิม
คาใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่อง
จา คาดวาจะ ามารถจัดเ ็บคาใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารควบคุม
อาคารได้เทาเดิม
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คาใบอนุญาตอื่นๆ

จานวน

880 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

60,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

200 บาท

จานวน

40,000 บาท

คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา คาดวาจะ ามารถจัดเ ็บคาใบอนุญาตอื่นๆ ได้เพิ่มขึน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอ เบีย
คาชีแจงงบประมาณ ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่อง
จา คาดวาจะได้รับดอ เบียเงินฝา ธนาคารเทาเดิม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา เนื่อง
จา คาดวาจะจา นายแบบแปลนลดลง
คารับรอง าเนาและถายเอ าร
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่อง
จา คาดวาจะมีผู้มาขอคัดเอ ารรับรอง าเนาและถายเอ าร
เทาเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่อง
จา คาดวารายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เทาเดิม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต

รวม

26,538,020 บาท

จานวน

880,000 บาท

จานวน

9,500,000 บาท

คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรภาษีและคา
ธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อนจา รัฐบาลเพิ่มขึน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผนฯ
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2563 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พรบ. า นดแผนฯ จา รัฐบาลเพิ่มขึน
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได้ฯ

จานวน

6,488,020 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

1,600,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2563 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พรบ.จัด รรรายได้ฯ จา รัฐบาลลดลง
ภาษีธุร ิจเฉพาะ
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รร
ภาษีธุร ิจเฉพาะจา รัฐบาลเทาเดิม
ภาษี รรพ ามิต
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรภาษี รรพ ามิต
และ ุราจา รัฐบาลเพิ่มขึน
คาภาค ลวงแร
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรคาภาค ลวงแรจา
รัฐบาลเพิ่มขึน
คาภาค ลวงปิโตรเลียม
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ.2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรคาภาค ลวง
ปิโตรเลียมจา รัฐบาลเพิ่มขึน
คาธรรมเนียมจดทะเบียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎ มาย
ที่ดิน
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรคาธรรมเนียมจด
ทะเบียน ิทธิและนิติ รรมที่ดินตามประมวล ฎ มายที่ดินจา
รัฐบาลเพิ่มขึน
คาธรรมเนียมและคาใช้นาบาดาล
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ.2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรคาธรรมเนียมและคา
ใช้นาบาดาลจา รัฐบาลลดลง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตามอานาจ น้าที่และภาร ิจ
ถายโอนเลือ ทา
คาชีแจงประมาณ าร ประมาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา เนื่อง
จา ป พ.ศ. 2564 คาดวาจะได้รับ ารจัด รรเงินอุด นุนทั่วไป
เพิ่มขึน เพื่อใ ้องค ารบริ าร วนตาบลวังมวงดาเนิน ารตาม
อานาจ น้าที่และภาร ิจถายโอนได้รับมอบ มายจา รัฐบาล ดัง
ราย ารตอไปนี
1. เงินอุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตามอานาจ น้าที่และ
ภาร ิจถายโอน
2. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับศูนยพัฒนาเด็ เล็ คาจัด ารเรียน าร อน/ราย ัว คา
เครื่องแบบนั เรียน คา นัง ือเรียน คาอุป รณ ารเรียนและคา
ิจ รรมพัฒนาผู้เรียน)
3. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาอา ารเ ริม นม) เด็ ปฐมวัย
4. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาอา าร ลางวันเด็ ปฐมวัย
5. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาอา ารเ ริม นม) เด็ ประถม
ศึ ษา
6. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาอา าร ลางวันเด็ ประถม
ศึ ษา
7. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนาเด็ เล็ เงิน
เดือน คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพและ วั ดิ าร า รับข้า
ราช ารครูผู้ดูแลเด็ พนั งานจ้างผู้ดูแลเด็ )
8. คาใช้จาย า รับ นับ นุน าร งเคราะ เบียยังชีพคนพิ าร
- เงินอุด นุน า รับโครง ารเ ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคม
ใ ้แ ผู้พิ าร รือทุพพลภาพ เงินอุด นุน า รับ นับ นุน
งเคราะ เบียความพิ าร)
9. คาใช้จาย า รับ นับ นุน าร งเคราะ เบียยังชีพผู้ปวย
เอด
- เงินอุด นุน า รับโครง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง
ังคมแ ผู้ด้อยโอ า ทาง ังคม เงินอุด นุน า รับ นับ นุน
งเคราะ เบียยังชีพผู้ปวยเอด )
10. คาใช้จาย า รับ นับ นุน าร งเคราะ เบียยังชีพผู้ ูงอายุ
- เงินอุด นุนโครง าร ร้าง ลั ประ ันรายได้แ ผู้ ูง
อายุ เงินอุด นุน า รับ นับ นุน าร าร งเคราะ เบียยังชีพผู้
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รวม

21,500,000 บาท

จานวน

21,500,000 บาท

วันที่พิมพ 26/8/2563 14 38 03

ูงอายุ)
11. เงินอุด นุน า รับ ารวจข้อมูลจานวน ัตว รือขึนทะเบียน
ัตว ตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
12. เงินอุด นุน า รับขับเคลื่อนโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตรา
จารย ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
13. เงินอุด นุน า รับ ารดาเนินงานตามแนวทางโครง าร
พระราชดาริด้าน าธารณ ุข ฯลฯ เปนต้น
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลวังมวง
อาเภอวังมวง จัง วัด ระบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080.00

514,080.00

514,080.00

514,080.00

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

122,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

0 %

86,400

2,613,276.00

2,577,600.00

2,520,771.00

2,491,200.00

0 %

2,491,200

3,333,996.00

3,262,320.00

3,205,491.00

3,175,920.00

1,830,940.00

1,959,640.00

2,436,570.00

4,275,700.00

12.34 %

4,803,300

6,115.00

14,200.00

15,240.00

212,280.00

6.6 %

226,290

เงินประจาตาแ นง

168,000.00

161,000.00

161,000.00

210,000.00

0 %

210,000

คาจ้างลกจ้างประจา

0.00

0.00

0.00

474,060.00

5.96 %

502,320

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล
เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,175,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:18
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

2,451,492.16

2,192,964.17

2,273,327.00

3,232,728.00

5.11 %

3,397,800

197,841.12

156,998.38

151,801.00

279,720.00

-21.43 %

219,780

84,000.00

84,325.00

84,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

4,738,388.28

4,569,127.55

5,121,938.00

8,684,488.00

9,359,490

รวมงบบุคลากร

8,072,384.28

7,831,447.55

8,327,429.00

11,860,408.00

12,535,410

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

280,000.00

14.29 %

320,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-60 %

20,000

101,000.00

96,050.00

131,896.00

333,600.00

2.88 %

343,200

15,675.00

25,480.00

38,920.00

63,700.00

-17.9 %

52,300

116,675.00

121,530.00

170,816.00

727,300.00

669,220.20

701,279.20

0.00

0.00

0 %

0

1. คาบอกรับวาร าร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

2. คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน

0.00

0.00

0.00

234,000.00

-100 %

0

2. คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

216,000

3. คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

3. คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

4. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

45,600.00

-100 %

0

4. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

735,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:18
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

5. คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

0.00

0.00

0.00

180,000.00

-100 %

0

5. คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

180,000

6. คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

6. คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

7. คาใช้จายในการจัดทา นัง ือ าคัญ
า รับที่ ลวง (น ล.)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

8. คาธรรมเนียมชื่อเว็บไซต (โดเมนเนม)
และคาเชาพื้นที่เว็บไซตบนอินเตอรเน็ต
(รายป)

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

8. คาธรรมเนียมชื่อเว็บไซต (โดเมนเนม)
และคาเชาพื้นที่เว็บไซตบนอินเตอรเน็ต (ราย
ป)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500

คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

1,050.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่รักษาความปลอดภัย
(รปภ.)

0.00

0.00

101,760.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

9,800.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน

0.00

0.00

213,640.00

0.00

0 %

0

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

26,913.73

0.00

0 %

0

คาธรรมเนียมชื่อเว็บไซด (โดเมนเนม) และ
คาเชาพื้นที่เว็บไซดบนอินเตอรเน็ท (รายป)

0.00

0.00

1,662.78

0.00

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

0.00

0.00

214,700.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาบอกรับวาร าร

0.00

0.00

2,430.00

0.00

0 %

0

คาปรับปรุงระบบ ายเครือขายอินเตอรเน็ต
ภายใน านักงาน ที่ทาการ อบต.วังมวง

0.00

0.00

9,769.00

0.00

0 %

0

342,710.50

125,400.00

88,664.00

150,000.00

-16.67 %

125,000

1. คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0.00

0.00

0.00

4,707.00

-100 %

0

1. คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

440,000

2. คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

0.00

0.00

0.00

46,000.00

-100 %

0

2. คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

353,000.00

-100 %

0

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

4. คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

4. คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

245,437.10

82,824.00

219,398.60

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

0.00

81,600.00

32,345.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0.00

0.00

19,907.07

0.00

0 %

0

1,000.00

2,000.00

2,800.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:18
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการประเมินความพึงพอใจจาก
ประชาชนผ้รับบริการจากองคการบริ าร
วนตาบลวังมวง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2560

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการประเมินความพึงพอใจจาก
ประชาชนผ้รับบริการจากองคการบริ าร
วนตาบลวังมวง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2562

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

193,369.21

179,209.44

146,834.86

383,000.00

-22.98 %

295,000

1,466,737.01

1,172,312.64

1,106,675.04

1,536,307.00

วั ดุ านักงาน

68,911.00

39,680.00

68,040.00

58,600.00

27.99 %

75,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

26,704.00

18,441.00

6,415.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

19,995.00

18,620.00

23,130.00

20,000.00

25 %

25,000

6,526.00

9,909.00

33,027.87

20,000.00

50 %

30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

109,620.00

21,860.00

48,600.04

144,400.00

3.88 %

150,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

305,040.00

316,400.00

324,960.00

305,000.00

1.64 %

310,000

วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

12,180.00

0.00

100 %

15,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

4,650.00

7.53 %

5,000

2,400.00

9,305.00

9,860.00

17,500.00

14.29 %

20,000

539,196.00

434,215.00

526,212.91

600,150.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,779,100

ค่าวัสดุ

วั ดุกอ ร้าง

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

640,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

304,160.52

304,904.54

406,545.53

430,000.00

-30.23 %

300,000

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

คาบริการโทรศัพท

7,277.32

13,007.75

5,530.83

20,000.00

-50 %

10,000

คาบริการไปรษณีย

2,538.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

53,052.74

78,152.80

85,257.60

87,000.00

0 %

87,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

367,028.58

396,065.09

497,333.96

543,000.00

408,000

รวมงบด้าเนินงาน

2,489,636.59

2,124,122.73

2,301,037.91

3,406,757.00

3,562,600

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน

0.00

0.00

0.00

126,900.00

-100 %

0

2. ต้เ ล็ก

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

3. โต๊ะคอมพิวเตอรแบบเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

4. เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

5. เครื่องโทร าร แบบกระดาษความร้อน
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

4,500.00

-100 %

0

คาเก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0 %

0

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาเก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0 %

0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ เครื่องขนาด
36,000 บีทีย จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

46,973.00

0.00

0 %

0

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาต้เ ล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 3
ลัง

0.00

0.00

16,500.00

0.00

0 %

0

คาต้เ ล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 4
ลัง

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาต้เอก าร 2 บานเลื่อน จานวน 1 ลัง

0.00

3,900.00

0.00

0.00

0 %

0

คาโต๊ะคอมพิวเตอร แบบเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0 %

0

ฉากกั้น ้องพร้อมอุปกรณที่ใช้ในการติดตั้ง
จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

24,000.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก าร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 2 ลัง

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,400,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางาน า รับผ้บริ ารฯ
จานวน 3 ตัว
คาจัดซื้อโต๊ะทางาน (แบบโต๊ะเ ล็ก) จานวน
1 ตัว

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
1. รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คากลองเ ียงไซเรนติดรถยนต พร้อมไมล
และลาโพง จานวน 2 ชุด

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่อง บน้า(ปมกลอง) แบบ มุนขวา
จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

12,840.00

0.00

0 %

0

คาไฟไซเรน แ งไฟ ีแดง พร้อมโลบาร
จานวน 1 ชุด

5,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซยนต) จานวน 1
เครื่อง

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่อง บน้าไฟฟ้าแบบมอเตอรจมน้า(ซับ
เมอร ) ขนาด 1.5 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

8,400.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,350.00

-100 %

0

0.00

9,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาเครื่องขยายเ ียงเคลื่อนที่ แบบลากจง
จานวน 1 ชุด
คาเครื่องไฟฉุกเฉิน จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1. กล้องวงจรปด แบบมุมมองคงที่ จานวน 2
ตัว
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 1
เครื่อง
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ยอดต่าง (%)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

2. เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

3. เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

คาเครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จานวน 4 ชุด

0.00

0.00

88,000.00

0.00

0 %

0

คาเครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 4
เครื่อง

0.00

0.00

9,600.00

0.00

0 %

0

คาเครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 5
เครื่อง

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจอภาพแบบ LCD รือ LED ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

0.00

5,600.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

2,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1
ชุด

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
รือชนิด LED ี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

17,000.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาประกอบและติดตั้งต้บรรทุกขยะ แบบอัด
ท้าย ขนาดไมน้อยกวา 10 ลบ.ม.

0.00

0.00

497,000.00

0.00

67,500.00

69,400.00

768,713.00

218,750.00

โครงการทา ีและติดตาขายกันนกรอบตึก
านักงาน

0.00

216,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุง ้อง ุขา

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคาร านักงาน

0.00

0.00

474,662.91

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

216,000.00

574,662.91

0.00

0

รวมงบลงทุน

67,500.00

285,400.00

1,343,375.91

218,750.00

2,400,000

1. คาจ้างที่ปรึกษา ารวจความพึงพอใจของ
ผ้รับบริการในงานบริการ
ขององคการบริ าร วนตาบล

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

คาชลประทานค้างจาย

0.00

0.00

63,342.13

0.00

0 %

0

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

63,342.13

15,000.00

15,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

63,342.13

15,000.00

15,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1. อุด นุนที่ทาการองคการบริ าร วน
ตาบลวังมวง

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

1. อุด นุนเทศบาลตาบลวังมวง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,000

อุด นุน านักงานเทศบาลแ ลงพัน ตาม
โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพการบริ ารจัดการ
ศนยปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น
( ถานที่กลางที่วาการอาเภอวังมวง) จัง วัด
ระบุรี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

45,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

50,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

45,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

45,000

รวมงานบริหารทั่วไป

10,679,520.87

10,240,970.28

12,080,184.95

15,545,915.00

18,558,010

790,740.00

960,360.00

910,233.28

0.00

0 %

0

0.00

0.00

10,933.00

0.00

0 %

0

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0.00

0 %

0

คาจ้างลกจ้างประจา

411,000.00

429,360.00

453,000.00

0.00

0 %

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

305,489.00

395,660.00

445,627.00

0.00

0 %

0

44,903.00

56,925.00

63,941.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

1,594,132.00

1,884,305.00

1,925,734.28

0.00

0

รวมงบบุคลากร

1,594,132.00

1,884,305.00

1,925,734.28

0.00

0

15,750.00

51,800.00

118,000.00

100,000.00

20 %

120,000

0.00

5,310.00

0.00

0.00

0 %

0

114,000.00

62,000.00

50,950.00

0.00

0 %

0

6,570.00

9,170.00

12,160.00

0.00

0 %

0

136,320.00

128,280.00

181,110.00

100,000.00

128,800.00

147,370.00

0.00

0.00

0 %

0

1. คาบอกรับวาร าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

2. คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

154,000.00

-100 %

0

2. คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

216,000

3. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

3. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

119,796.00

0.00

0 %

0

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

19,507.51

0.00

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

0.00

0.00

108,000.00

0.00

0 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

63,000.00

-100 %

0

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน (ปรับปรุง)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน (ปรับปรุง)

0.00

0.00

0.00

350,200.00

-100 %

0

3. โครงการจัดเก็บภาษีนอก ถานที่
ประจาปงบประมาณ 2563

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

3. โครงการจัดเก็บภาษีนอก ถานที่
ประจาปงบประมาณ 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,700

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

19,896.00

30,164.00

28,568.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

32,100.00

0.00

0 %

0

12,464.00

9,910.00

5,350.00

45,000.00

-44.44 %

25,000

161,160.00

187,444.00

313,321.51

642,900.00

56,952.00

95,517.30

54,253.00

60,000.00

-8.33 %

55,000

1,610.00

1,100.00

250.00

5,000.00

-40 %

3,000

โครงการอบรมและศึกษาดงานเพื่อเพิ่ม
ประ ิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่
ภาษี ประจาป 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

454,700

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุยานพา นะและขน ง
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วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

4,010.00

4,710.00

2,890.00

8,000.00

-37.5 %

5,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

3,809.00

0.00

5,000.00

-40 %

3,000

16,470.00

11,340.00

3,010.00

20,000.00

-50 %

10,000

79,042.00

116,476.30

60,403.00

98,000.00

13,090.00

15,183.00

15,649.00

50,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

13,090.00

15,183.00

15,649.00

50,000.00

20,000

รวมงบด้าเนินงาน

389,612.00

447,383.30

570,483.51

890,900.00

670,700

1) โต๊ะคอมพิวเตอร แบบไม้ จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0 %

0

1. ต้เก็บเอก าร 2 บานลื่อน แบบกระจก

0.00

0.00

0.00

19,200.00

-100 %

0

2) เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม จานวน 5 ตัว

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

2. โต๊ะทางานแบบเ ล็ก

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

3) โต๊ะไม้ น้าโฟเมก้า จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

3. โต๊ะทางานแบบเ ล็ก

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

4) ต้เก็บเอก าร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 2 ลัง

0.00

0.00

28,800.00

0.00

0 %

0

4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

76,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

-60 %

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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5) โต๊ะทางาน แบบเ ล็ก จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

คาเก้าอี้คอมพิวเตอร จานวน 1 ตัว

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเก้าอี้คอมพิวเตอร จานวน 3 ตัว

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร จานวน 2 ตัว

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อต้เก็บเอก าร 2 บานเลื่อน แบบ
กระจก จานวน 2 ต้

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาต้เก็บเอก าร 2 บาน แบบกระจก จานวน
4 ลัง

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาโต๊ะทางาน (แบบไม้) ขนาดไมน้อยกวา 4
ฟุต จานวน 1 ตัว

0.00

2,800.00

0.00

0.00

0 %

0

คาโต๊ะทางาน (แบบเ ล็ก) ขนาดไมน้อยกวา
4 ฟุต จานวน 1 ตัว

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

40,500.00

0.00

0 %

0

1) เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

1. เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยายนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จานวน 1 คัน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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2) เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0 %

0

3) จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
จานวน 2 จอ

0.00

0.00

5,600.00

0.00

0 %

0

คาเครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 ชุด

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่อง แกนเนอร า รับงานเก็บเอก าร
ทั่วไป จานวน 1 เครื่อง

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 5
เครื่อง

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจอภาพแบบ LCD รือ LED ขนาดไม
น้อยกวา 18.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

2,850.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
รือชนิด LED ี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

17,000.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

48,950.00

50,800.00

148,800.00

88,200.00

0

รวมงบลงทุน

48,950.00

50,800.00

148,800.00

88,200.00

0

รวมงานบริหารงานคลัง

2,032,694.00

2,382,488.30

2,645,017.79

979,100.00

670,700

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

12,712,214.87

12,623,458.58

14,725,202.74

16,525,015.00

19,228,710
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

38,400.00

0.00

0.00

0.00

38,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,000.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

73,000.00

0

รวมงบด้าเนินงาน

0.00

38,400.00

0.00

73,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0.00

38,400.00

0.00

73,000.00

0

0.00

0.00

38,400.00

42,000.00

0.00

0.00

38,400.00

42,000.00

รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติ
ประจาองคการบริ าร วนตาบลวังมวง

-100 %

0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-16.67 %

35,000
35,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

2. คาใช้จายในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาล าคัญ

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

2. โครงการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาล าคัญ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

3. คาใช้จายในการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปญ าภัยแล้ง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

3. โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปญ าภัยแล้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

4. โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน (อป
พร.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

57,200

คาใช้จายในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกลาง าคัญ

0.00

15,514.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาล าคัญ

32,155.00

0.00

8,409.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแกพนักงาน วนตาบลและ
พนักงานจ้าง, อปพร.อบต.วังมวง, และจิต
อา าตาบลวังมวง ประจาป 2562

0.00

0.00

20,450.00

0.00

0 %

0

32,155.00

15,514.00

28,859.00

21,000.00

รวมค่าใช้สอย

112,200
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ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

66,250.00

0.00

0 %

0

วั ดุเครื่องดับเพลิง

3,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

3,900.00

0.00

66,250.00

0.00

0

รวมงบด้าเนินงาน

36,055.00

15,514.00

133,509.00

63,000.00

147,200

82,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

19,000.00

0.00

0 %

0

คา าย งน้าดับเพลิง แบบผลิตจากยาง
ังเคราะ ชั้นดี จานวน 2 ชุด

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คา ัวฉีดน้าดับเพลิง จานวน 1 อัน

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

147,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

147,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

183,055.00

15,514.00

152,509.00

63,000.00

147,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

183,055.00

53,914.00

152,509.00

136,000.00

147,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
คาชุดดับเพลิง จานวน 5 ชุด
คา ายดดน้า ขนาดเ ้นผาศนยกลาง 3 นิ้ว
ยาวไมน้อยกวา 20 ฟุต พร้อม ัวกระโ ล
กดดน้าและข้อตอแบบเกลียว จานวน 1 ชุด
คา าย งน้าดับเพลิง แบบผลิตจากยาง
ังเคราะ ชั้นดี จานวน 2 ชุด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน

699,930.00

477,742.66

474,115.38

1,075,920.00

4.93 %

1,128,960

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

520,440.00

341,760.00

328,800.00

1,101,172.00

4.19 %

1,147,320

50,000.00

48,000.00

46,000.00

72,000.00

-0.92 %

71,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

1,312,370.00

909,502.66

890,915.38

2,291,092.00

2,389,620

รวมงบบุคลากร

1,312,370.00

909,502.66

890,915.38

2,291,092.00

2,389,620

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

45,900.00

24,000.00

0.00

0.00

100 %

42,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,200

45,900.00

24,000.00

0.00

15,000.00

55,158.00

80,223.60

0.00

0.00

0 %

0

1. คาบอกรับวาร าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

2. คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

127,000.00

70.08 %

216,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

60,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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3. คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

3. คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

4. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

4. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

720.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

0.00

0.00

61,000.00

0.00

0 %

0

4,450.00

1,750.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

12,614.40

27,580.00

32,040.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการฝึกอบรม และ ัมมนา

0.00

14,910.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภมิทัศน

0.00

0.00

78,368.15

0.00

0 %

0

2,700.00

32,070.00

3,768.00

90,000.00

-61.11 %

35,000

74,922.40

156,533.60

184,896.15

412,000.00

40,690.00

49,062.00

19,866.00

46,840.00

-32.02 %

31,840

344.00

0.00

2,645.00

10,000.00

-50 %

5,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

4,670.00

3,750.00

10,000.00

450 %

55,000

วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-50 %

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

406,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 22/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-50 %

15,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

500.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

7,240.00

1,630.00

5,500.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

0.00

0.00

0.00

7,000.00

-28.57 %

5,000

48,274.00

55,862.00

31,761.00

183,840.00

คาไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

65,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0.00

9,986.66

27,974.64

32,400.00

33.33 %

43,200

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

9,986.66

27,974.64

32,400.00

108,200

รวมงบด้าเนินงาน

169,096.40

246,382.26

244,631.79

643,240.00

731,240

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน

0.00

0.00

0.00

97,200.00

-100 %

0

2. โต๊ะคอมพิวเตอร แบบเ ล็ก จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

3. เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม จานวน 4 ตัว

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

4. เก้าอี้ แบบเ ล็ก เบาะ นัง จานวน 30 ตัว

0.00

0.00

0.00

16,500.00

-100 %

0

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเก้าอี้คอมพิวเตอร จานวน 1 ตัว

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเก้าอี้ านักงาน จานวน 2 ตัว

0.00

3,800.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

156,840

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

คากระดานไวทบอรดกามะ ยี่ แบบมีล้อ
เลื่อน จานวน 1 กระดาน

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 23/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิดติด
ฝาผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000
บีทีย จานวน 1 เครื่อง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

16,999.09

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาชั้นวาง นัง ือ จานวน 1 ลัง

0.00

8,500.00

0.00

0.00

0 %

0

คาต้เก็บเอก าร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 1 ลัง

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาต้เก็บเอก าร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 2 ต้

0.00

0.00

9,600.00

0.00

0 %

0

คาต้เก็บเอก าร 9 ชอง จานวน 6 ลัง

0.00

0.00

21,000.00

0.00

0 %

0

คาต้เ ล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 1 ต้

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

คาต้เ ล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 1
ลัง

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บของ 9 ชอง จานวน 6 ลัง

0.00

0.00

24,000.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก าร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 1 ลัง

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บเอก าร 2 บานเลื่อน แบบทึบ จานวน
1 ลัง

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0 %

0

1. เครื่องเลนปนป่ายเชือกทรงเอ

0.00

0.00

0.00

69,500.00

-100 %

0

2. เครื่องเลนกระดานลื่นโค้ง ี ดใ

0.00

0.00

0.00

39,500.00

-100 %

0

3. เครื่องเลนบ้านกลาง นามพร้อมรั้ว

0.00

0.00

0.00

22,500.00

-100 %

0

ครุภัณฑการศึกษา

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 24/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1. โครงการจัด าครุภัณฑ ื่อการ อน
โทรทัศน DLTV

0.00

0.00

0.00

31,000.00

-100 %

0

2. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปด แบบมุมมอง
คงที่

0.00

0.00

0.00

12,500.00

-100 %

0

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

35,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

29,900.00

0.00

0 %

0

คาเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ
LED ี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

3,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คากล้องวงจรปด จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาผ้ามาน ศนยการเรียนร้ (ICT) ชุมชน อบต
.วังมวง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
(Smart Card Reader)
คาเครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล จานวน 1 ชุด

คาเครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 25/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1
ชุด

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

2,675.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

152,000.00

-100 %

0

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

200,474.09

30,800.00

296,800.00

460,400.00

0

รวมงบลงทุน

200,474.09

30,800.00

296,800.00

460,400.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,681,940.49

1,186,684.92

1,432,347.17

3,394,732.00

3,120,860

เงินเดือนพนักงาน

110,230.00

196,560.00

207,820.00

0.00

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

389,632.25

662,640.00

746,640.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง
เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑอื่น
1. แผนยางรองพื้น ังเคราะ
คาจัดซื้อเครื่องเลน นาม จานวน 1 ชุด
แผนยางรองพื้น ังเคราะ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 26/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

22,000.00

24,000.00

24,000.00

0.00

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

521,862.25

883,200.00

978,460.00

0.00

0

รวมงบบุคลากร

521,862.25

883,200.00

978,460.00

0.00

0

1. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมศนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

2. คาใช้จายในการ นับ นุนโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

2. คาใช้จายในการ นับ นุนการจัดกิจกรรม
วันเด็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

3. คาใช้จายในการดาเนินโครงการ
ทัศนศึกษาแดน้องปฐมวัย

0.00

0.00

0.00

14,320.00

-100 %

0

3. โครงการทัศนศึกษาแดน้องปฐมวัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

4. คาใช้จายในการดาเนินโครงการตรวจ
ติดตาม ุขภาพเด็กเล็ก ประกวด นน้อยฟน
วย

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

4. โครงการตรวจติดตาม ุขภาพเด็กเล็ก
ประกวด นน้อยฟน วย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 27/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

5. คาใช้จายในการดาเนินโครงการปรับปรุง
ภมิทัศน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

5. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา “ของศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ”์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

259,080

6. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา “ของศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ”์

0.00

0.00

0.00

178,090.00

-100 %

0

6. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา “ของศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์2”

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

324,320

7. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา “ของศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์ 2”

0.00

0.00

0.00

377,450.00

-100 %

0

7. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา “ของศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์3”

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

299,060

8. โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา “ของศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์ 3”

0.00

0.00

0.00

350,670.00

-100 %

0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมศนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

0.00

10,000.00

18,535.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมศนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

9,650.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

56,360.00

0.00

0 %

0

20,635.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการ นับ นุนคา
ใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา "ศนย
พัฒนาเด็กเล็กป่า ักชล ิทธิ์ 2" (ข้อมลเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

0.00

0.00

391,730.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการ นับ นุนคา
ใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา "ศนย
พัฒนาเด็กเล็กป่า ักชล ิทธิ์ 3" (ข้อมลเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

0.00

0.00

353,830.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการ นับ นุนคา
ใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา "ศนย
พัฒนาเด็กเล็กป่า ักชล ิทธิ์" (ข้อมลเด็ก ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

0.00

0.00

180,590.00

0.00

0 %

0

21,246.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการทัศนศึกษา
แดน้องปฐมวัย
คาใช้จายในการดาเนินโครงการทัศนศึกษา
แดน้องปฐมวัย

คาใช้จายในการ นับ นุนการจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2560
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาใช้จายในการ นับ นุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการ นับ นุนกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0 %

0

757,340.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์

0.00

261,350.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์ 2

0.00

308,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์ 3

0.00

271,180.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

808,871.00

882,930.00

1,051,045.00

1,010,530.00

868,526.60

804,010.62

908,512.26

942,770.00

868,526.60

804,010.62

908,512.26

942,770.00

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา า รับศนยพัฒนาเด็กป่า ักชล
ิทธ, ศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ักชล ิทธิ์ 2
และศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ักชล ิทธิ์ 3

1,062,460

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)
รวมค่าวัสดุ

13.82 %

1,073,072
1,073,072
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0.00

1,629.16

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

1,629.16

0.00

0.00

0

รวมงบด้าเนินงาน

1,677,397.60

1,688,569.78

1,959,557.26

1,953,300.00

2,135,532

1,657,520.00

1,614,800.00

0.00

0.00

0 %

0

1. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารกลาง
วัน

0.00

0.00

0.00

1,668,000.00

-100 %

0

1. เงินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารกลาง
วัน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,784,000

นับ นุนโครงการอา ารกลางวันโรงเรียน
ังกัด านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( พฐ.) จานวน 6 แ ง

0.00

0.00

1,613,660.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

1,657,520.00

1,614,800.00

1,613,660.00

1,668,000.00

1,784,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,657,520.00

1,614,800.00

1,613,660.00

1,668,000.00

1,784,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,856,779.85

4,186,569.78

4,551,677.26

3,621,300.00

3,919,532

รวมแผนงานการศึกษา

5,538,720.34

5,373,254.70

5,984,024.43

7,016,032.00

7,040,392

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

46,000.00

46,000.00

46,000.00

50,500.00

-3.96 %

48,500

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-37.5 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

46,000.00

46,000.00

46,000.00

58,500.00

53,500

รวมงบด้าเนินงาน

46,000.00

46,000.00

46,000.00

58,500.00

53,500

0.00

0.00

118,000.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

118,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

118,000.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

46,000.00

46,000.00

164,000.00

58,500.00

53,500

0.00

0.00

0.00

4,485.00

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพน มอกควัน จานวน 2 เครื่อง

0 %

0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1. คา ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตว

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
1. คา ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตว

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

9,495

1. โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
ไข้ วัดนก

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

2. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
ุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

44,850.00

-100 %

0

2. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
ุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

94,500

3. โครงการคัดแยกขยะมลฝอยและ ร้าง
จิต านึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

120 %

22,000

15,150.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

9,900.00

0.00

0.00

0 %

0

8,580.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายตามในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในโรงเรียนและศนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดดดอกใน
โรงเรียนและศนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการคัด
แยกขยะมลฝอยและ ร้างจิต านึกเพื่อลด
ปริมาณขยะในชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

32,070.00

0.00

0.00

0 %

0

11,470.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการคัดแยกขยะมลฝอยและ ร้าง
จิต านึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

0.00

0.00

8,256.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษ
ุนัขบ้า

0.00

0.00

28,451.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคเฝ้าระวัง ป้องกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

0.00

64,900.00

0.00

0.00

0 %

0

35,200.00

106,870.00

36,707.00

69,335.00

46,000.00

0.00

72,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

22,944.01

0.00

0 %

0

6,000.00

19,800.00

20,700.00

25,000.00

0 %

25,000

0.00

10,800.00

10,200.00

20,000.00

-25 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

52,000.00

30,600.00

125,844.01

45,000.00

40,000

รวมงบด้าเนินงาน

87,200.00

137,470.00

162,551.01

114,335.00

175,995

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

87,200.00

137,470.00

162,551.01

114,335.00

175,995

รวมแผนงานสาธารณสุข

133,200.00

183,470.00

326,551.01

172,835.00

229,495

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

รวมค่าใช้สอย

135,995

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการศึกษาด
งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ งเ ริม
อาชีพคนพิการ

22,240.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

22,240.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบด้าเนินงาน

22,240.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

22,240.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

22,240.00

0.00

0.00

0.00

0

213,330.00

499,257.41

584,100.00

816,420.00

14.29 %

933,060

0.00

14,200.00

15,500.00

46,380.00

-6.73 %

43,260

31,500.00

41,096.77

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

434,539.35

474,379.35

565,560.00

600,240.00

10.28 %

661,920

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 35/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-19.19 %

ปี 2564

75,355.48

74,155.48

74,760.00

76,480.00

61,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

754,724.83

1,103,089.01

1,281,920.00

1,581,520.00

1,742,040

รวมงบบุคลากร

754,724.83

1,103,089.01

1,281,920.00

1,581,520.00

1,742,040

27,650.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

21,600.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42.86 %

60,000

0.00

28,290.00

27,890.00

25,000.00

12 %

28,000

49,250.00

70,290.00

69,890.00

87,000.00

31,000.00

161,100.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

187,000.00

0.00

0 %

0

1. คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

260,000.00

-100 %

0

1. คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

216,000

2. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

2. คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

207,000

3. คาตรวจ อบคุณภาพน้าประปา

0.00

0.00

0.00

3,500.00

-100 %

0

3. คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

108,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:39:19

น้า : 36/59

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

4. คาบอกรับวาร าร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

4. คาตรวจ อบคุณภาพน้าประปา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,500

5. คาบอกรับวาร าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

5,933.76

0.00

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

0.00

0.00

43,000.00

0.00

0 %

0

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

43,300.00

-100 %

0

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

10,564.00

14,436.00

6,504.00

0.00

0 %

0

211,480.25

133,623.00

64,665.43

122,600.00

1.96 %

125,000

253,044.25

309,159.00

307,103.19

464,400.00

24,783.00

24,208.00

7,973.00

40,000.00

-25 %

30,000

157,102.00

81,985.00

98,486.00

150,000.00

-96.67 %

5,000

78,382.42

271,457.17

288,456.51

296,000.00

-12.16 %

260,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

8,600.00

6,000.00

5,500.00

70,000.00

-64.29 %

25,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

96,700.00

85,050.00

85,390.00

100,000.00

-5 %

95,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

5,250.00

8,900.00

-100 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

634,500

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

13,930.00

12,850.00

38,890.00

50,000.00

-20 %

40,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000

รวมค่าวัสดุ

379,497.42

481,550.17

529,945.51

719,900.00

464,000

รวมงบด้าเนินงาน

681,791.67

860,999.17

906,938.70

1,271,300.00

1,206,500

21,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

0.00

15,500.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

29,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

7,900.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 5
เครื่อง

0.00

0.00

12,500.00

0.00

0 %

0

วั ดุ ารวจ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
คาบุ้งกี๋ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 40
เซนติเมตร จานวน 1 อัน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑยาน
พา นะและขน ง

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

21,400.00

15,500.00

300,300.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

21,400.00

15,500.00

300,300.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,457,916.50

1,979,588.18

2,489,158.70

2,852,820.00

2,948,540

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปด CCTV ม
ที่ 11 บ้าน วนมะเดื่อ

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

2. โครงการติดตั้งเ ียงไร้ ายบ้านผ้ใ ญ
มที่ 4 บ้านโป่งตะขบ

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

3. โครงการติดตั้งเ ยี งไร้ ายบ้านผ้ใ ญ
มที่ 15 บ้านทอ นึง่

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

4. คากล้องวงจรปด แบบมุมมองคงที่
จานวน 4 ตัว

0.00

0.00

0.00

14,980.00

-100 %

0

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

5. คาเครื่องบันทึกภาพ แบบ 4 ชอง จานวน
2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

8,560.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

773,540.00

1. โครงการกอ ร้าง ลังคาคลุมลาน
อเนกประ งค น้าศนยพัฒนาเด็กเล็กป่า ัก
ชล ิทธิ์ 2

0.00

0.00

0.00

750,000.00

-100 %

0

1. โครงการกอ ร้างอาคาร านักงานองคการ
บริ าร วนตาบลวังมวง ( ลังใ ม)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300,000

2. โครงการกอ ร้างอาคารคลุมแ ลง
โบราณคดีบ้านโป่งตะขบ มที่ 4

0.00

0.00

0.00

327,400.00

-100 %

0

1. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 3 ( ายกลุมบ้านนายอุโลม กลิ่นขจร)

0.00

0.00

0.00

305,900.00

-100 %

0

10. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มที่ 17 บ้านซับแ ้ง ( ายบ้านนาย
มบรณถึงบ้านศรีไพร)

0.00

0.00

0.00

497,800.00

-100 %

0

2. โครงการกอ ร้างถนนลกรัง มที่ 5 ( าย
บ้านนายดอกรัก งษ ุวรรณ)

0.00

0.00

0.00

226,000.00

-100 %

0

-100 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
3. โครงการกอ ร้างถนนลกรัง มที่ 6
บ้านป่าลาน ินดาด ( าย นองตา ้อยถึง
กลุมบ้านนายมงคล)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

242,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

136,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

394,900.00

-100 %

0

6. โครงการกอ ร้างถนนลกรังบดอัด
ายกลุมบ้านนาง น ยอดมณี มที่ 10

0.00

0.00

0.00

198,000.00

-100 %

0

7. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 14 บ้าน ลังเขา ( ายบ้านนายเ ถียร
ไตรทอง)

0.00

0.00

0.00

450,500.00

-100 %

0

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแ ง วางกลางถนน
มที่ 11 บ้าน วนมะเดื่อ

0.00

0.00

0.00

38,000.00

-100 %

0

9.โครงการปรับปรุงทอเมนประปา มบ้าน
ม่4 บ้านโป่งตะขบ

0.00

0.00

0.00

54,000.00

-100 %

0

1. โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา มที่ 12
บ้านคลองกระทิง (บ้านนายปุ่น จันทรเกิด)

0.00

0.00

0.00

280,900.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

3,901,400.00

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ินคลุก
มที่ 7 บ้านซับกระทิง (กลุมบ้านนางมณี
จันทร)
5. โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 9 บ้าน นองบอน
( ายบ้านนาย นั่น กลิ่นขจร)

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

4,300,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงบลงทุน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

4,674,940.00

4,300,000

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้า มที่ 4 บ้านโป่ง
ตะขบ

0.00

0.00

0.00

326,700.00

-100 %

0

5.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม 15 บ้านทอ
นึ่ง กลุมบ้าน ะพาน อง

0.00

0.00

0.00

363,400.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

690,100.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

690,100.00

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

0.00

0.00

0.00

5,365,040.00

4,300,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

1,457,916.50

1,979,588.18

2,489,158.70

8,217,860.00

7,248,540

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

23,615.00

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1. คาใช้จายในการจัดทากิจกรรม/โครงการ
ออกบริการประชาชน
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. คาใช้จายในการพัฒนาและ งเ ริมอาชีพ

0.00

0.00

0.00

18,000.00

-100 %

0

1. โครงการพัฒนาและ งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

2. โครงการประชุมและ ัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาคุณภาพและบรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ประจาปงบประมาณ พ
.ศ. 2563

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

2. โครงการประชุมและ ัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและบรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

13,000

99,932.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาและ งเ ริมอาชีพ

0.00

5,203.00

7,714.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาและ งเ ริมอาชีพ

8,235.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการ เพื่อ งเ ริม
ในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพและบรณาการแผนชุมชน และแผน
พัฒนาท้องถิ่ ี่ป เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

2,782.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน

0.00

0.00

98,953.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

108,167.00

5,203.00

109,449.00

43,615.00

68,000

รวมงบด้าเนินงาน

108,167.00

5,203.00

109,449.00

43,615.00

68,000

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0 %

0

1. อุด นุนอาเภอวังมวง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

อุด นุนที่ทาการปกครงอาเภอวังมวง ตาม
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเ พติด
อาเภอวังมวง จัง วัด ระบุรี ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

45,000.00

45,000.00

70,000.00

0.00

70,000

รวมงบเงินอุดหนุน

45,000.00

45,000.00

70,000.00

0.00

70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

153,167.00

50,203.00

179,449.00

43,615.00

138,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

153,167.00

50,203.00

179,449.00

43,615.00

138,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

50,180.00

57,485.00

0.00

0.00

0 %

0

1. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เ พติด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

1. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เ พติด

0.00

0.00

0.00

162,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

2. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาศนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา าน
ัมพันธต้านยาเ พติด

0.00

0.00

149,269.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 3 แ ง

0.00

0.00

27,815.00

0.00

0 %

0

50,180.00

57,485.00

177,084.00

182,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

2. โครงการแขงขันกีฬาศนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวมค่าใช้สอย

130,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา
รวมค่าวัสดุ

0 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงบด้าเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

50,180.00

87,485.00

177,084.00

182,000.00

130,000

0.00

106,000.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

106,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

106,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

50,180.00

193,485.00

177,084.00

182,000.00

130,000

78,600.00

171,750.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนาเยาวชน ร้าง
รรค ังคมและ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

45,994.00

0.00

0 %

0

1. คาใช้จายในการอบรมเยาวชน ร้าง รรค
ังคมและ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

34,320.00

-100 %

0

1. โครงการอบรมคุณธรรมนาเยาวชน ร้าง
รรค ังคมและ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกีฬา
คาจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 1 ชุด

0 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

2. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

2. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

3. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
งกรานต กอพระเจดียทราย

0.00

0.00

0.00

38,000.00

-100 %

0

3. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
งกรานต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

4. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีแ
เทียนเข้าพรรษา

0.00

0.00

0.00

20,000.00

150 %

50,000

5. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
กระยา ารทไทย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

6. โครงการ งเ ริมศา นาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มบ้านรักษาศีล ้า)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

6. โครงการ งเ ริมศา นาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มบ้านศีล ้า)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

7. โครงการ งเ ริมการเรียนร้และอนุรักษ
ืบค้นแ ลงโบราณคดี

0.00

0.00

0.00

21,200.00

65.09 %

35,000

โครงการ งเ ริมศา นาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ( มบ้านรักษาศีล ้า)

0.00

0.00

8,750.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีกวน
กระยา ารทไทย ประจาป 2562

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีแ เทียน
เข้าพรรษา องคการบริ าร วนตาบลวังมวง

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีลอย
กระทง ประจาปงบประมาณ 2562

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
งกรานต องคการบริ าร วนตาบลวังมวง
ประจาปงบประมาณ 2562

0.00

0.00

54,127.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

78,600.00

171,750.00

213,871.00

213,520.00

290,000

รวมงบด้าเนินงาน

78,600.00

171,750.00

213,871.00

213,520.00

290,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

78,600.00

171,750.00

213,871.00

213,520.00

290,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

128,780.00

365,235.00

390,955.00

395,520.00

420,000

คากล้องโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณ
พร้อมติดตั้ง มที่ 10

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คากล้องโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณ พร้อม
ติดตั้ง มที่ 13

71,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คากล้องโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณ พร้อม
ติดตั้ง มที่ 6

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบประปา
ดื่มได้ ม 12

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบประปา
ดื่มได้ ม 1

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งถังน้า แตนเล ขนาด 1,500
ลิตร ม 14

68,480.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

684,480.00

1,800.00

0.00

0.00

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุก มที่ 7 บ้าน
ซับกระทิง

403,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 15 บ้านบ้านทอ นึ่ง ( ายนายทอง
ยิบ)

0.00

0.00

415,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑอื่น
คากระจกโค้ง ขนาด 18 นิ้ว จานวน 1 อัน

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 11 บ้าน วนมะเดื่อ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

188,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

197,000.00

0.00

0 %

0

162,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 3

0.00

253,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 3 (กลุมบ้านนายวิเชษฐ)

0.00

0.00

478,000.00

0.00

0 %

0

530,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 5 บ้านงิ้วงาม

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 9 บ้าน นองบอน

0.00

495,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง มที่ 13 บ้าน
คลองมะเกลือ

0.00

146,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลกรัง มที่ 15 บ้าน
ทอง นึ่ง

0.00

294,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ ( ายบ้านนาย
เพลิน แ งแก้ว)
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 2 บ้านมอดินแดง ายกล่มบ้านนาง ม
ศรี รอดไพรี

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 4 บ้านโป่งตะขบ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างถนนลกรัง มที่ 5 บ้านงิ้ว
งาม ( ายบ้านนายช)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0

178,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างผิวจราจรถนนลกรัง
( ายกลุมบ้านนางฉวี ถึงบ้านนายจานงค)
มที่ 6 บ้านป่าลาน ินดาด

0.00

0.00

438,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างระบบประปา มบ้าน มที่
12 บ้านคลองกระทิง (กลุมบ้านนางกาไล ใจ
ไว)

0.00

0.00

288,581.76

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างระบบประปา มบ้าน มที่
17 บ้านซับแ ้ง (กลุมบ้านนายเ นาะ ลพ
นิกร)

0.00

0.00

438,845.95

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างระบบประปา มบ้าน มที่
7 บ้านซับกระทิง (กลุมบ้านนางอรพิน)

0.00

0.00

355,502.16

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า คอนกรีต
เ ริมเ ล็ก มที่ 8 บ้าน าดเล็บยาว

0.00

166,378.26

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้าถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ม
ที่ 2 บ้านมอดินแดง ายกลุมบ้านนางธัญ
ลักษ ลาน วั ดิ์

211,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอ
ฟลทติกคอนกรีต มที่ 2 บ้านมอดินแดง

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุก มที่ 11 บ้าน
วนมะเดื่อ ไปทาง ม 13 บ้านคลอง
มะเกลือ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการซอมแซมถนนผิวจราจร ินคลุก ม
ที่ 11 บ้าน วนมะเดื่อ

97,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลกรัง มที่ 6 บ้านป่า
ลาน ินดาด (กลุมบ้านนายเล็ก)

0.00

115,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลกรัง มที่ 7 บ้านซับ
กระทิง ( ายบ้านนาย มาน บุญมี ไปทาง
บ้านนางอรพิน เพชรมณี)

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนลกรัง มุที่
14 บ้าน ลังเขา

324,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนลกรัง มที่
7 บ้านซับกระทิง

0.00

234,877.29

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบประปา
ดื่มได้ ม 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

198,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งดวงโคมแ ง วางกลางถนน
มที่ 8 บ้าน าดเล็บยาว

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการติดตั้งไฟฟ้าและดวงโคมแ ง วาง
มที่ 6 บ้านป่าลาน ินดาด

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้ง วยดวงโคมแ ง วางถลาง
ถนน ม 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้ง ายดวงโคมแ ง วางกลางก
ถนน ม 16 บ้าน าดเล็บยาว 2

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้ง ายดวงโคมแ ง วางกลางกน
น ม 17 บ้านซับแ ้ง

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้ง ายดวงโคมแ ง วางกลาง
ถนน ม 8, ม 12 จานวน 1 จุด

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้ง ายดวงโคมแ ง วางกลาง
ถนน มที่ 2 บ้านมอดินแดง

0.00

68,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มุที่ 5 บ้านงิ้วงาม

0.00

45,500.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ
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ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 1 บ้านทาฤทธิ์

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 11

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 13 จานวน 10 จุด

64,690.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 15 จานวน 10 จุด

64,690.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 16 บ้าน าดเล็บยาว 2

0.00

53,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 17 บ้านซับแ ้ง

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 3 จานวน 10 จุด

64,690.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 6 จานวน 10 จุด

64,690.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 8 บ้าน าดเล็บยาว

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเ าไฟฟ้าและดวงโคมแ ง
วาง มที่ 9 จานวน 10 จุด

64,690.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงกอ ร้างผิวจราจรถนน
ลกรัง มที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ

254,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจร ิน
คลุก มที่ 5 บ้านงิ้วงาม ( ายวังมวงเกา)

135,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนน
ลกรัง มที่ 6 ถึง มที่ 12

153,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนจราจรลาดยาง มที่
13 บ้านคลองมะเกลือ ( ายบ้านนายบัว ไป
ทาง ม 11)

0.00

157,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรัง มที่ 12 ไปทาง
ม6

0.00

418,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรัง มที่ 14 ไปทาง
อางเก็บน้า มวกเ ล็ก

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรัง มที่ 6 บ้านป่า
ลาน ินดาด (เ ้น นอง ะแก)

0.00

420,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนภายใน
มบ้าน

297,289.46

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรลาด
ยางแอ ฟลทติกคอนกรีต มที่ 8 บ้าน าด
เล็บยาว

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

68,649.49

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า มที่ 9 บ้าน
นองบอน
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการขยายเขตประปาโดยวางทอเมนใ ม
มที่ 9 บ้าน นองบอน (กลุมบ้านนาง ะอิ้ง
แก้วมณี)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงทอเมนประปาโดยวางทอ
เมนใ ม มที่ 11 บ้าน วนมะเดื่อ (กลุม
บ้านผ้ใ ญถึง ามแยก)

0.00

0.00

109,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบเครื่องกรองน้า
(ประปาดื่มได้) ม 9

0.00

0.00

57,245.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,660,739.46

4,294,755.55

2,945,824.36

0.00

0

รวมงบลงทุน

4,345,219.46

4,296,555.55

2,945,824.36

0.00

0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

4,345,219.46

4,296,555.55

2,945,824.36

0.00

0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,345,219.46

4,296,555.55

2,945,824.36

0.00

0

คาใช้จายในการ นับ นุนภารกิจศนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลวังมวง ประจาป 2560

27,850.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

27,850.00

0.00

0.00

0.00

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
0 %

0
0
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ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

6,390.00

650.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

6,390.00

650.00

0.00

0.00

0

รวมงบด้าเนินงาน

34,240.00

650.00

0.00

0.00

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

34,240.00

650.00

0.00

0.00

0

คาใช้จายในการ งเ ริม นับ นุน และ
รณรงคโครงการ " นึ่งคน นึง่ ฝน นึ่งต้น
เพื่อประชาชนชาวไทย"

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0 %

0

1. คาใช้จายในการคุ้มครอง ดแลรักษาและ
อนุรักษฟื้นฟ ิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติและแ ลงทองเที่ยว

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1. โครงการตามพระราชดาริพระบาท มเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร ม าภมิพลอดุลย
เดชม าราช บรมนาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเ าวนีย มเด็จพระนางเจ้า
ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันป ลวง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

2. คาใช้จายในการดาเนินการโครงการ
ตามพระราชดาริพระบาท มเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร ม าภมิพลอดุลยเดชม าราช
บรมนาถบพิตรและโครงการตามพระราช
เ าวนีย มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

2. โครงการอนุรักษพืชพื้นเมืองเพาะพันธุต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

3. คาใช้จายในการ นับ นุนโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม มเด็จ
พระเทพรัตนราช ุดา ยามบรมราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการคุ้มครอง ดแล รักษาและ
อนุรักษฟื้นฟ ิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ และแ ลงทองเที่ยว

0.00

3,526.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายในการดาเนินโครงการตามพระราช
ดาริของพระบาท มเด็กพระเจ้าอย ัวภมิ
พลอดุลยเดช และโครงการตามพระราช
เ าวนียของ มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

580.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุรักษพืชพื้นเมือง เพาะพันธุต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

8,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุรักษพืชพื้นเมืองเพาะพันธุต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

0.00

0.00

913.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

9,380.00

5,526.00

913.00

60,000.00

60,000

รวมงบด้าเนินงาน

9,380.00

5,526.00

913.00

60,000.00

60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้

9,380.00

5,526.00

913.00

60,000.00

60,000

รวมแผนงานการเกษตร

43,620.00

6,176.00

913.00

60,000.00

60,000

218,854.00

213,656.00

225,573.00

272,723.00

1.85 %

277,768

0.00

0.00

9,580.00

11,100.00

-49.91 %

5,560

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

8,041,700.00

8,461,500.00

8,935,700.00

9,620,400.00

10.47 %

10,627,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,503,200.00

2,614,400.00

2,745,800.00

2,803,200.00

9.67 %

3,074,400

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

41,500.00

42,000.00

47,000.00

57,000.00

15.79 %

66,000

73,522.50

72,245.50

256,683.00

666,000.00

-37.1 %

418,935

179,802.00

180,558.00

0.00

0.00

0 %

0

1. เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (องคการบริ าร วนตาบลวัง
มวง)

0.00

0.00

0.00

227,700.00

-100 %

0

1. เงิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

227,800

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่น(องคการบริ าร วนตาบลวังมวง)

0.00

0.00

181,278.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

247,610.00

248,048.00

260,000.00

265,000.00

5.66 %

280,000

รวมงบกลาง

11,306,188.50

11,832,407.50

12,661,614.00

13,933,123.00

14,987,663

รวมงบกลาง

11,306,188.50

11,832,407.50

12,661,614.00

13,933,123.00

14,987,663

รวมงบกลาง

11,306,188.50

11,832,407.50

12,661,614.00

13,933,123.00

14,987,663

รวมแผนงานงบกลาง

11,306,188.50

11,832,407.50

12,661,614.00

13,933,123.00

14,987,663

รวมทุกแผนงาน

36,024,321.67

36,764,262.51

39,856,201.24

46,500,000.00

49,500,000

ารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

น้า : 1/115
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง
อํา ภอ วังมวง จัง วัด ระบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

18,558,010 บาท

งบบุคลากร

รวม

12,535,410 บาท

รวม

3,175,920 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือน ใ ้แ นาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
- นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน
ป็น งิน 244,800 บาท
- รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน
2 น ป็น งิน 269,280 บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง าร
บริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

น้า : 2/115
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งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง ใ ้แ นาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
- นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน
ป็น งิน 21,000 บาท
- รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน
2 น ป็น งิน 21,120 บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง าร
บริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินตอบแทนพิ ศษ ใ ้แ นาย อง ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
- นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน
ป็น งิน 21,000 บาท
- รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน
2 น ป็น งิน 21,120 บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง าร
บริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

2,491,200 บาท

รวม

9,359,490 บาท

จํานวน

4,803,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือน ใ ้แ ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน จํานวน 1 น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง าร
บริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือน ใ ้แ ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบลและ มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
1. ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล
2. รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล
3. มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 25 น
4. ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตําบลและ ล าน าร ภาอง าร
บริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งิน ดือนพนั งาน
1. งิน ดือนพนั งาน ( ํานั ปลัด) จํานวน 3,277,200 บาท
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล อง ํานั
ปลัด งินปรับปรง งิน ดือนตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ทั้งนี้ ใ ้จายตาม ํา ั่ง ลื่อน ั้น งิน ดือน ํา ั่ง ลื่อนระดับ อง
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พนั งาน วนตําบล และ ฯลฯ จํานวน 11 ตําแ นง ดังนี้
1. ตําแ นงปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
(นั บริ ารงาน อบต. ระดับ ลาง)
2. ตําแ นงรองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
(นั บริ ารงาน อบต. ระดับต้น)
3. ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับต้น)
4. ตําแ นงนั ทรัพยา รบ ลชํานาญ าร
5. ตําแ นงนั วิ ราะ นโยบายและแผนชํานาญ าร
6. ตําแ นงนั จัด ารงานทั่วไปชํานาญ าร
7. ตําแ นงนิติ รปฏิบัติ าร
8. ตําแ นงนั พัฒนาชมชนปฏิบัติ าร
9. ตําแ นง จ้าพนั งาน าธารณ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
10. ตําแ นง จ้าพนั งานธร ารปฏิบัติงาน
11. ตําแ นง จ้าพนั งานปอง ันและบรร ทา าธารณภัย
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
2. งิน ดือนพนั งาน ( อง ลัง) จํานวน 1,526,100 บาท
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล อง อง ลัง งิน
ปรับปรง งิน ดือน ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ ใ ้จาย
ตาม ํา ั่ง ลื่อน ั้น งิน ดือน ํา ั่ง ลื่อนระดับ องพนั งาน วน
ตําบลและ ฯลฯ จํานวน 6 ตําแ นง ได้แ
1. ตําแ นงผ้อํานวย าร อง ลัง
(นั บริ ารงาน าร ลัง ระดับต้น)
2. ตําแ นงนั วิชา าร งินและบัญชีปฏิบัติ าร
3. ตําแ นงนั วิชา ารพั ดชํานาญ าร

น้า : 4/115

น้า : 5/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:17

4. ตําแ นง จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 2 อัตรา
5. ตําแ นง จ้าพนั งานพั ดปฏิบัติงาน
6. ตําแ นง จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
1. งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน ( ํานั ปลัด) จํานวน 57,090
บาท
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน วนตําบล อง
ํานั ปลัด และ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ้รบ (พ. .ร.) และ งิน
ที่ปรับ พิ่ม ํา รับ ณวฒิที่ .พ. รือ .อบต
. รับรองฯ และ ฯลฯ จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. ตําแ นง จ้าพนั งานธร ารปฏิบัติงาน
2. ตําแ นง จ้าพนั งาน าธารณ ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
3. ตําแ นง จ้าพนั งานปอง ันและบรร ทา าธารณภัย
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

226,290 บาท
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2. งิน าตอบแทน ป็นราย ดือน ( ํานั ปลัด) จํานวน 84,000
บาท
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือน องปลัดอง ารบริ าร วน
ตําบล ที่ได้รับ งินประจําตําแ นงและมี ิทธิได้รับ งิน าตอบแทน
ป็นราย ดือน ทา ับ งินประจําตําแ นงที่ได้รับอย ตาม ฎ มาย
วาด้วย งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
3. งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตําบล ( อง
ลัง) จํานวน 85,200 บาท
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน วนตําบล อง
อง ลังและ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ้รบ (พ. .ร.) และ งินที่
ปรับ พิ่ม ํา รับ ณวฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองฯ และ ฯลฯ
จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. ตําแ นง จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 2 อัตรา
2. ตําแ นง จ้าพนั งานพั ดปฏิบัติงาน
3. ตําแ นง จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 6/115

น้า : 7/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:17

งินประจําตําแ นง
1. งินประจําตําแ นง ( ํานั ปลัด) จํานวน 168,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบล อง ํานั
ปลัด ที่มี ิทธิได้รับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจําตําแ นง จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. ตําแ นงปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
(นั บริ ารงาน อบต.ระดับ ลาง)
2. ตําแ นงรองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
(นั บริ ารงาน อบต.ระดับต้น)
3. ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับต้น)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2. งินประจําตําแ นง ( อง ลัง) จํานวน 42,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบล อง อง
ลัง ที่มี ิทธิได้รับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจําตําแ นง
จํานวน 1 ตําแ นง ือตําแ นงผ้อํานวย าร อง ลัง (นั
บริ ารงาน าร ลัง ระดับต้น)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

210,000 บาท

น้า : 8/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:17

าจ้างล จ้างประจํา

จํานวน

502,320 บาท

จํานวน

3,397,800 บาท

1. าจ้างล จ้างประจํา ( อง ลัง) จํานวน 502,320 บาท
พื่อจาย ป็น าจ้างล จ้างประจํา อง อง ลัง และ งินปรับปรง
าจ้างประจําปี และ ฯลฯ จํานวน 2 ตําแ นง ดังนี้
1. ตําแ นงนั วิชา าร งินและบัญชี
2. ตําแ นงนั วิชา ารจัด ็บรายได้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
าตอบแทนพนั งานจ้าง
1. าตอบแทนพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด) จํานวน 2,763,360
บาท
พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง อง ํานั ปลัด งินปรับปรง
าตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จาย
ตาม ํา ั่ง ลื่อน ั้น าตอบแทน และ ฯลฯ จํานวน 10
ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนั วิ ราะ นโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตรา
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนั พัฒนา
ชมชน จํานวน 1 อัตรา
3. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนั ปอง ันและ
บรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
4. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนั ประชา
ัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
5. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งาน
ธร าร จํานวน 2 อัตรา
6. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานพัฒนา
ชมชน จํานวน 2 อัตรา

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:17

7. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงพนั งาน ับ รื่องจั ร ล
นาด บา จํานวน 1 อัตรา
8. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นงพนั งาน ับรถยนต จํานวน 1
อัตรา
9. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานประจํารถ
ยะ จํานวน 3 อัตรา
10. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานทั่วไป จํานวน 6
อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2. าตอบแทนพนั งานจ้าง ( อง ลัง) จํานวน 634,440
บาท
พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง อง อง ลัง งินปรับปรง
าตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา
ั่ง ลื่อน ั้น าตอบแทน และ ฯลฯ จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บ
รายได้
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
3. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานทั่วไป จํานวน 3
อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
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ป รอง วนท้องถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
1. งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ( ํานั
ปลัด) จํานวน 173,640 บาท
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งานจ้าง อง ํานั
ปลัด ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564-2566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่งใ ้ได้
รับ า รองชีพชั่ว ราว จํานวน 6 ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งาน
ธร าร จํานวน 1 อัตรา
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานพัฒนา
ชมชน จํานวน 2 อัตรา
3. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงพนั งาน ับ รื่องจั ร ล
นาด บา จํานวน 1 อัตรา
4. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นงพนั งาน ับรถยนต จํานวน 1
อัตรา
5. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานประจํารถ ยะ จํานวน 3
อัตรา
6. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2. งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ( อง ลัง) จํานวน 46,140
บาท
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งานจ้าง อง อง
ลัง ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 25642566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่งใ ้ได้รับ า

จํานวน

219,780 บาท
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รองชีพชั่ว ราว และ ฯลฯ จํานวน 2 ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บ
รายได้
2. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( ํานั
ปลัด) จํานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ล จ้าง พนั งานจ้าง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
2. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( อง
ลัง) จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ล จ้าง พนั งานจ้าง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

รวม

3,562,600 บาท

รวม

735,500 บาท

จํานวน

320,000 บาท
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3. งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง จํานวน 250,000
บาท
พื่อจาย ป็น งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง นาย อง าร
บริ าร วนตําบล และ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รณี รบวาระ ยบ ภาฯ รณีแทนตําแ นงที่วาง และ
รณี ณะ รรม าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม และ รณี
อื่น ๆ ตามที่ ฎ มาย ํา นด ป็นต้น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 20 มีนา ม 2563
4. าใช้จายใน าร ัด ลือ พนั งานและ
ล จ้าง จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ัด ลือ พนั งานและ
ล จ้าง ชน า บี้ยประชม าพา นะ อง ณะ รรม าร า
ตอบแทน ารออ ้อ อบ และ าตอบแทน ารตรวจ ระดาษ ํา
ตอบ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย าร ัด ลือ
พนั งานและล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

343,200 บาท

1. าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ( ํานั
ปลัด) จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้
แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)
2. าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ( อง
ลัง) จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้
แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ( อง ลัง)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๙
า ชาบ้าน

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:17

1. า ชาบ้าน ( ํานั ปลัด) จํานวน 193,200 บาท
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ
งินวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)
2. า ชาบ้าน ( อง ลัง) จํานวน 150,000 บาท
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ
งินวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น ( อง ลัง)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

52,300 บาท

รวม

1,779,100 บาท

จํานวน

5,000 บาท

1. งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ( ํานั ปลัด) จํานวน 37,300
บาท
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องผ้บริ ารท้อง
ถิ่น พนั งาน วนตําบล และล จ้างประจํา รือตลอดจนผ้มี
ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรตามระ บียบ องทาง
ราช าร ํา นด ( ํานั ปลัด)
2. งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ( อง ลัง) จํานวน 15,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตําบล และล จ้างประจํา รือตลอดจนผ้มี ิทธิได้รับ งินชวย
ลือ ารศึ ษาบตรตามระ บียบ องทางราช าร ํา นด ( อง
ลัง)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง าร
ศึ ษาและ า ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าบอ รับวาร าร
พื่อจาย ป็น าบอ รับ นัง ือพิมพรายวัน ตลอดจนวาร าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว ้องและ ป็นประโยชนตอทางราช าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2. าจ้าง มาบริ ารแรงงาน น

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารแรงงาน นที่อง ารบริ าร วน
ตําบลจ้างบ ลภายนอ ใ ้ทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ชน จ้าง
แรงงาน นจัด ็บ ยะ จ้างแรงงาน นดแลรั ษา
ต้นไม้ - ตัดต้นไม้ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 รื่อง
ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563
3. าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ ชน นย้าย
วั ด รภัณฑ จ้างย้าย รื่องปรับอา าศ ีบ อ ถังน้ํา และ
อื่น ๆ าจ้าง มาแรงงานใน ารจัดทํา อง าจ้าง มาดแล
รั ษา วน าธารณะต้นไม้ าบริ าร ําจัดปลว าจ้าง มา บ
น้ํา าจ้าง มาแรงงาน ดลอ และ ําจัดวัชพืชที่ ีด วาง ลอง ง
น้ํา าจ้าง มาติดตั้งประปา าจ้างถาย อ าร จ้างปรับ
ปรง ระแ ไฟฟา จ้างล้าง-อัดรป และ าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ
ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 รื่อง
ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563
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4. า ชา รื่องถาย อ าร

จํานวน

45,600 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน
พิมพ อ ารราช าร และถาย อ ารตาง ๆ ซึ่ง ป็นรา ารวม
วั ด ิ้น ปลือง าอะไ ล าบริ ารบํารงรั ษา และ าใช้จาย
อื่น ๆ และไมรวม า ระดาษถาย อ าร
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้จาย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
5. าจ้าง มา จ้า น้าที่รั ษา วามปลอดภัย (รปภ.)
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา จ้า น้าที่รั ษา วามปลอดภัย (รปภ
.) รั ษา วามปลอดภัย ถานที่ราช ารและป ปองทรัพย ินที่อย
ใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบลวังมวง ในชวง
วลา ลาง ืน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้จาย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
6. าโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร าวทางวิทย ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ื่อ ิ่งพิมพตาง ๆ าประชา
ัมพันธ ้อมล าว าร งาน ิจ รรม ององ ารบริ าร วนตําบล
วังมวงตาง ๆ ชน าร ชิญชวนประชาชน ้ารับฟัง ารประชม
ภาอง ารบริ าร วนตําบล ารทอง ที่ยว ารอนรั ษ ิ่งแวด
ล้อม และ ารใ ้ วามร้แ ประชาชน ป็นต้น ารจัดทํา อ าร
มือ แผนพับ ใบปลิว ารจัดทําปายประ าศ ้อมล าว
าร ติ อร ปายผ้า โป ตอร ัต อาท ารจัดนิทรรศ าร
และประชา ัมพันธ ตลอดจน ิ่งอื่น ๆ ตาม วาม มาะ ม ป็น
ต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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7. าใช้จายใน ารจัดทํา นัง ือ ํา ัญ ํา รับที่ ลวง (น ล.)

จํานวน

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ํารวจที่ าธารณะใน ตพื้นที่
อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ชน า บี้ย ลี้ยง จ้า น้าที่
ํารวจรังวัด าธรรม นียม ารออ อ าร ิทธิ าใช้จายใน าร
ดินทาง องบ ลที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
8. าธรรม นียมชื่อ ว็บไซต (โด มน นม) และ า ชาพื้นที่ ว็บไซตบน จํานวน
อิน ตอร น็ต (รายปี)

25,000 บาท

2,500 บาท

พื่อจาย ป็น าธรรม นียมชื่อ ว็บไซต (โด มน นม) และ า ชา
พื้นที่ ว็บไซตบนอิน ตอร น็ต (รายปี) พื่อใ ้ ามารถ ชื่อมตอ
ระบบและ ารใช้งาน องผ้ดแลระบบจัด าร ว็บไซต ององ าร
บริ าร วนตําบลวังมวง ตลอดจน าธรรม นียมอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
1. ารับรองใน ารต้อนรับบ ล รือ ณะ
บ ล จํานวน 5,000 บาท
พื่อจาย ป็น าอา าร า รื่องดื่ม และ า อง วัญ าพิมพ
อ าร าใช้จาย ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง รวมทั้ง าบริ าร
ด้วย าใช้จายอื่น ซึ่งจํา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ
ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ลที่ไปนิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนะศึ ษาดงาน และ จ้า
น้าที่ที่ ี่ยว ้อง ซึ่งรวมต้อนรับบ ล รือ ณะบ ล และตั้ง
งบประมาณได้ไม ินร้อยละ 1 องรายได้จริง องปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายได้จา งินอด นน ฉพาะ ิจ งิน ้ งินจาย
าด งิน ะ ม และ งินที่มีผ้อทิศใ ้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 ร ฎา ม 2548
2. า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอน รรม าร จํานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็น า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอน รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม
ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวง

จํานวน

125,000 บาท
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ม าดไทย รือ ารประชมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น
ับอง รป รอง วนท้องถิ่น รืออง รป รอง วนท้องถิ่น
ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ชน าอา าร รื่องดื่มตาง ๆ
รื่องใช้ใน าร ลี้ยงรับรองและ าบริ ารอื่น ๆ ซึ่งจํา ป็นต้อง
จาย ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม ทั้งนี้ใ ้รวมถึงผ้ ้า
รวมประชมอื่น ๆ และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้องซึ่ง ้ารวมประชม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 ร ฎา ม 2548
3. าใช้จายในพิธี รัฐพิธี รือ นับ นน ารจัดงานและ ิจ รรม
ในวัน ํา ัญตาง ๆ จํานวน 90,000 บาท
พื่อจาย ป็น าใช้จาย ํา รับ ารจัด ิจ รรมงานรัฐพิธี ราช
พิธี ิจ รรมวัน ํา ัญ องชาติ และพระม า ษัตริย ิจ รรม
ฉลิมพระ ียรติฯ ได้แ วัน ฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะ
ม าราช ป็นต้น ตลอดทั้ง ารจัด ิจ รรม/โ รง าร ทิดพระ
ียรติฯ ิจ รรม/โ รง ารป ปอง ถาบันพระม า ษัตริย
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น

จํานวน

440,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าใช้ อยและ าวั ดใน ารจัด าร ลือ ตั้ง อง
อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ตามที่ ณะ รรม าร าร ลือ
ตั้ง ํา นด ( รณี รบวาระ ยบ ภาฯ รณีแทนตําแ นงที่
วาง และ รณี ณะ รรม าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้ง
ใ ม และ รณีอื่น ๆ) อี ทั้งใ ้ วามรวมมือใน ารประชา
ัมพันธ ารรณรง รือ ารใ ้ ้อมล าว ารแ ประชาชนใ ้
ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี วนรวมทาง าร มือง ใน าร
ลือ ตั้ง ภาผ้แทนราษฎร และ รือ มาชิ ภาวฒิ ภา ตามที่
ฎ มาย ํา นด ชน บัตร ลือ ตั้ง บัตรทาบ บัตร
ตัวอยาง แบบพิมพประจํา นวย ายรัด แบบ ีด ะแนน ปาย
ประชา ัมพันธ ตลอดจนวั ด อป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็น
ต้น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 ร ฎา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 20 มีนา ม 2563

2. าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนาและศึ ษาดงานทั้ง
ในประ ทศและตางประ ทศ ํา รับ ณะผ้บริ าร มาชิ
ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง และล จ้าง
ประจํา ตลอดจนบ ลภายนอ ที่มี ิทธิตามระ บียบ องทาง
ราช าร ได้แ ลมอาชีพ ลม ษตร ร ลมวิ า ิจ
ชมชน ลมแมบ้าน ประชาชนทั่วไป และ ยาวชน ป็นต้น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

จํานวน

100,000 บาท
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3. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จํานวน
อาณาจั ร

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลง
ทะ บียนตาง ๆ ป็นต้น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
4. าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

295,000 บาท

พื่อจาย ป็น าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้และพวง
มาลัย ํา รับใช้ในพิธี ารในวัน ํา ัญ องทางราช ารตาม
โอ า ํา ัญ ชน วันปิยะม าราช วัน ล้ายวัน วรร ตพระ
บาท ม ด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดลย ดชบรม
นาถบพิตร รัช าลที่ 9 ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิ ายน 2530 รื่อง าร บิ จาย าดอ ไม้ พื่อ
มอบใ ้บ ลตาง ๆ าพวงมาลาและพานประดับพมดอ ไม้
าบํารงรั ษาและซอมแซม
1. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ํานั
งาน จํานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ํานั
งาน ชน รื่องปรับอา าศ, โตะทํางาน, รื่องถาย
อ าร, รื่องโทร าร, รื่องพิมพดีด, โตะประชม, โตะ น้า
โฟ ม ้า ป็นต้น

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:17

2. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑยานพา นะและ น
ง จํานวน 150,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑยานพา นะและ
น ง ององ ารบริ าร วนตําบลวังมวง ารซอม
ป ติ ได้แ รถยนต วน ลาง 4 ประต (รถยนตนั่ง
ธรรมดา รื่องยนตดี ซล) ที่อาย ารใช้งานระ วาง 4 - 6
ปี รือระยะทาง ารใช้งานระ วาง 60,000 - 120,000
ิโล มตร ป็นต้น และ ารซอม ลาง ได้แ รถยนต วน
ลาง 4 ประต (รถยนตนั่งธรรมดา รื่องยนตดี ซล) รถบรรท
น้ํา อน ประ ง 10 ล้อ และ 6 ล้อ รถยนต ลื่อนที่ ร็ว รถ
ฟารมแทร ตอร รถบรรท ยะและรถจั รยานยนต ที่อาย าร
ใช้งาน รบ 6 ปี รือระยะทาง ารใช้งาน รบ 120,000 ป็น
ต้น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
3. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑโรงงาน จํานวน 5,000
บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑโรง
งาน ชน รื่อง จียร รือตัด รื่อง ชื่อมโล ะ ป็นต้น
4. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑโฆษณาและ ผย
แพร จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑโฆษณาและ ผย
แพร ชน ล้องถายรป, ล้องถายวีดีโอ, ล้องถายดีวีดี ป็น
ต้น
5. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ
อมพิว ตอร จํานวน 15,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ
อมพิว ตอร ชน รื่อง อมพิว ตอร, รือ่ งพิมพ ป็นต้น
6. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ าร
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ษตร จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ าร
ษตร ชน รื่องตัด ญ้า รื่องพน มอ วัน ป็นต้น
7. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑไฟฟาและ
วิทย จํานวน 25,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑไฟฟาและ
วิทย ชน ม้อแปลงไฟฟา, รื่อง ยาย ียง, รื่องรับ - ง
วิทย ป็นต้น
8. าบํารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง จํานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง ชน อา าร ํานั งาน อา ารศนย ง ริมอาชีพ ้อง
า ระบบประปา ํานั งาน ป็นต้น

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ง
ทน ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรา
ยาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัด
โฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ รื่องตัด
ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปิดประ าศ แผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนปาย
จราจร รือแผนปายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรป พระบรม
รปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น า
จัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ิ้น
ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ
ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม

รวม

640,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

น้า : 23/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

มด ระดาษ ารบอน ระดาษไ แฟม มดบัญชี มด
ประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา
ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามันไ ี้
ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งาน ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

วั ดไฟฟาและวิทย

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟาและวิทย วั ด ง
ทน ชน ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน รื่องวัด ระแ
ไฟฟา รื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟา รื่องประจไฟ ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด
ไฟฟาและวิทย วั ด ิ้น ปลือง ชน ฟิว ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอรและชิ้น
วนวิทย ล ถ้วย าย อา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย
ฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ รือ
าอา าศ ํา รับวิทย, รื่องรับโทรทัศน, จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
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วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว วั ด ง
ทน ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อม
้อม ระจ งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟา ตา
น้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา รื่องปิง นม
ปัง ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา รวมถึง ม้อ ง ้าวไฟฟา ระติ
น้ําร้อน ระติ น้ําแ ็ง ถังแ ตา ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น
าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว วั ด ิ้น ปลือง ชน ผงซั
ฟอ บ น้ํายาดับ ลิ่น แปลง ไม้ วาด ง ม้ง ผ้าปที่
นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ม ผ้าปโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

25,000 บาท

น้า : 26/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ด อ ร้าง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง วั ด งทน ชน ไม้ตาง ๆ
้อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ
ไม้ ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ
มตร ล ดิ่ง, วาน โถ ้วม อางล้างมือ รวมพาดผ้า ป็น
ต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง วั ด ิ้น
ปลือง ชน ทอน้ําและอป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ตะป ล็ ้น แปรงทา ี ปน าว ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 27/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ดยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น ง วั ด ง
ทน ชน ไ วง ประแจ แมแรง ญแจปา ตาย ญแจ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตซ ระจ โ ้งมน ล็อ พวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวย
จราจร ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ
น ง วั ด ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร นอ และ
ร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น
าจัดซื้อวั ดอป รณประ อบอะไ ล ชน บาะรถยนต รื่อง
ยนต (อะไ ล) ชด ียรรถยนต บร รัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว ทียน แบต ตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มอง ้างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย ป็น
ต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

150,000 บาท

น้า : 28/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
1. าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับใช้ ับรถยนต วน ลาง (4
ประต) จํานวน 2 ัน, รถบรรท ยะ, รถฟารมแทร ตอร ป็น
ต้น จํานวน 260,000 บาท
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอ
ลื่น ชน น้ํามันดี ซล, น้ํามัน รื่อง, น้ํามันจารบี, น้ํามัน
ียร น้ํามันไฮดรอลิ ป็นต้น
2. าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับใช้ ับรถบรรท น้ํา อน
ประ ง (10 ล้อ), รถบรรท น้ํา อน ประ ง (6 ล้อ) และรถ
ยนต ลื่อนที่ ร็ว ป็นต้น จํานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอ
ลื่น ชน น้ํามันดี ซล, น้ํามัน รื่อง, น้ํามันจารบี, น้ํามัน
ียร น้ํามันไฮดรอลิ ป็นต้น ํา รับใช้ในงานปอง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ป็นต้น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562

จํานวน

310,000 บาท

น้า : 29/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าร มีปอง ันและ ําจัดศัตรพืชและ
ัตว อา าร ัตว พันธพืช ปย พันธ ัตวปี และ ัตวน้ํา น้ํา ชื้อ
พันธ ัตว วั ด พาะชํา อป รณใน าร ยายพันธพืช ชน ใบ
มีด ชือ ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ปอง ันแ
พิษ ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ มน จานพรวน ผานไถ
ระทะ รื่อง ยอด รือ วาน มล็ดพันธ รื่องทํา วาม ะอาด
มล็ดพันธ รื่อง ะ ทาะ มล็ดพืช ราดซีพรวนดินระ วาง
แถว รื่องดั แมลง ตะแ รงรอน บนโธ อวน ( ํา ร็จ
รป) ระชัง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 30/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ง
ทน ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ
ฟิลม รื่อง รอ ทป ลน ซม ระ ปาใ ล้องถายรป ป็น
ต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ิ้น
ปลือง ชน พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟิลม ม
มโมรี่ ารด ฟิลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วี
ดีโอ ทป,แผนซีดี), รป ี รือ าวดําที่ได้จา ารล้าง อัด
ยาย, ภาพถายดาว ทียม ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ้อมล (

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ป็นต้น และ าจัดซื้อวั ดอป รประ อบและ
อะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแปนอั ระ รือแปนพิมพ (Key Board)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memor Chip)
ชน RAM, ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
รื่องอานและบันทึ ้อมลตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต Diskette แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติ อล (Optical) และโปรแ รม
อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชดไม ิน 20,000
บาท ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545

น้า : 31/115

น้า : 32/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา

รวม

408,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟาใน ํานั งานและในที่ าธารณะ ชน ํานั
งานอง ารบริ าร วนตําบลวังมวง อา ารศนย ง ริม
อาชีพฯ ประปา ํานั งานฯ น้ําต ปาลานฯ ลาน ีฬาและ นาม
ีฬาอง ารบริ าร วนตําบลวังมวง อา ารศนย าร รียนร้ ICT
ชมชนฯ ล้องวงจรปิดฯ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
พื่อจาย ป็น าน้ําประปา ใน ํานั งานและในที่
าธารณะ ชน น้ําต ปาลานฯ และน้ําต วนมะ ดื่อฯ ป็น
ต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที4่ ) พ
.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
าบริ ารโทรศัพท
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พื่อจาย ป็น าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพท ลื่อนที่ และใ ้
มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว และ า
ใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา
มาย ล โทรศัพท าบํารงรั ษา าย ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็น าไปรษณียฝา งราย ดือน าไปรษณีย า
ธนาณัติ าดวงตราไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย า
ธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ
แบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562

จํานวน

10,000 บาท
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าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จํานวน

87,000 บาท

รวม

2,400,000 บาท

รวม

2,400,000 บาท

จํานวน

2,400,000 บาท

พื่อจาย ป็น าโทรภาพ (โทร าร) า ท ล ซ าวิทยติดตาม
ตัว าวิทย ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด และ า ื่อ
ารอื่น ๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น และใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ลาวและ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร, าบริ าร
ด้านโทร มนา มรวมถึง าใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า
บริ ารระบบ ชื่อมติดตออิน ตอร น็ตแบบ วาม ร็ว ง า ชาพื้นที่
บริ ารอิน ตอร น็ตและ าภาษี ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑยานพา นะและ น ง
1. รถบรรท ยะ แบบอัดท้าย
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อรถบรรท ยะ แบบอัดท้าย นาด 6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร ระบอ บไมต่ํา วา 6,000 ซีซี รือ
ําลัง รื่องยนต ง ดไมต่ํา วา 170 ิโลวัตต
มี ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
(1) ต้บรรท มลฝอย มี นาด วามจ องต้ไมน้อย วา 10
ล บาศ มตรและ ามารถรับน้ํา นั
มลฝอยได้ไมน้อย วา 5,000 ิโล รัม
(2) ตัวถังทําด้วย ล็ นาไมน้อย วา 3 มิลลิ มตร พื้น นาไม
น้อย วา 4.50 มิลลิ มตร
(3) รถรับน้ํา นั บรรท ไมต่ํา วา 6,000 ิโล รัม และ
น้ํา นั องรถรวมน้ํา นั บรรท ไมต่ํา
วา 12,000 ิโล รัม
(4) ชดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิ ามารถผลิตแรงดัน
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ง ดไมน้อย วา 2,500 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว
(5) มีโ มไฟ ัญญาณวับวาบ ี ลือง 1 ดวง
( ณฑบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันนที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 4 น้าที่ 5 ลําดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจายอื่น
1. าจ้างที่ปรึ ษา าํ รวจ วามพึงพอใจ องผ้รับบริ ารใน
งานบริ าร
ององ ารบริ าร วนตําบล
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พื่อจาย ป็น าจ้างที่ปรึ ษา ํารวจ วามพึงพอใจ องผ้รับบริ าร
ในงานบริ าร ององ ารบริ าร วนตําบลวังมวงและ พื่อ
ศึ ษา วิจัยประ มินผล รือพัฒนาระบบตาง ๆ ององ าร
บริ าร วนตําบลวังมวง ป็นต้น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง วนท้องถิ่น
1. อด นน ทศบาลตําบลวังมวง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน ารตาม โ รง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น ( ถานที่ ลางที่วา
ารอํา ภอวังมวง) จัง วัด ระบรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ํา รับจาย ป็น าจ้าง มา จ้า น้าที่ประจําศนยฯ า
ไฟฟา าบํารงรั ษาและซอมแซมวั ด รภัณฑ ฯลฯ ตลอดจน
าใช้จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงฉบับ
ปัจจบัน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
ิง า ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24 ันยายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลง
วันที่ 12 มีนา ม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 144 ลําดับ
ที่ 1
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งานบริหารงานคลัง

รวม

670,700 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

670,700 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม

454,700 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. าตอบแทน ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง จํานวน 120,000
บาท
พื่อจาย ป็น าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม ารที่ได้รับ ารแตง
ตั้งใ ้มี น้าที่ใน ารดํา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้างและ
บริ ารพั ดตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ารบริ ารพั ด
ภา รัฐ พ.ศ. 2560 และระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย ารจัด
ซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2560
- นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่
0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 ันยายน 2561
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าบอ รับวาร าร
พื่อจาย ป็น าบอ รับวาร าร รือ ิ่งตีพิมพที่ ี่ยว ้อง ับ าร
ปฏิบัติงานด้าน าร งินและบัญชี งานพั ด งานจัด ็บราย
ได้ และงานอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องและ ป็นประโยชนตอทางราช าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2. าจ้าง มาบริ าร

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ ที่ อง ารบริ าร วน
ตําบลจ้างบ ลภายนอ ใ ้ทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ชน จ้าง
แรงงาน น จ้าง น ง จ้างล้าง - อัดรป จ้างประ อบ
อา าร จ้างถาย อ าร จ้างย้าย รื่องปรับอา าศ จ้างปรับ
ปรง ระแ ไฟฟา ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 รื่อง
ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563
3. า ชา รื่องถาย อ าร
พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน
พิมพ อ ารราช าร และถาย อ ารตาง ๆ ซึ่ง ป็นรา ารวม
วั ด ิ้น ปลือง าอะไ ล าบริ ารบํารงรั ษา และ าใช้จาย
อื่นๆ ทั้งนี้ไมรวม า ระดาษถาย อ าร
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้จาย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จํานวน
อาณาจั ร

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลง
ทะ บียนตาง ๆ ป็นต้น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. โ รง ารแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน (ปรับปรง)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารปรับปรงระบบ ารจัดทําแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย ิน พื่อนําไปใช้ใน าร พิ่มประ ิทธิภาพใน
ารจัด ็บรายได้ ป็นต้น
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดํา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 1070 ลง
วันที่ 8 ม รา ม 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 135 ลําดับ
ที่ 15

จํานวน

50,000 บาท
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3. โ รง ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่ ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน

3,700 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัด ็บภาษีนอ ถาน
ที่ ประจําปีงบประมาณ 2564 ชน ปายประชา ัมพันธ
โ รง าร แผนพับประชา ัมพันธ น้ําดื่มบริ ารประชาชน และ
าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม าร
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 135 ลําดับ
ที่ 16
าบํารงรั ษาและซอมแซม
1. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ํานั
งาน จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ํานั
งาน ชน รื่องปรับอา าศ โตะทํางาน รื่องถาย
อ าร รื่องโทร าร รื่องพิมพดีด ป็นต้น
2. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑยานพา นะและ น
ง จํานวน 5,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑยานพา นะและ
น ง ํา รับรถจั รยานยนต ององ ารบริ าร วนตําบลวัง
มวง
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
3. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ
อมพิว ตอร จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ
อมพิว ตอร ชน รื่อง อมพิว ตอร รือ่ งพิมพ ป็นต้น
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ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ง
ทน ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรา
ยาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัด
โฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ รื่องตัด
ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปิดประ าศ แผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนปาย
จราจร รือแผนปายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรป พระบรม
รปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น า
จัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ิ้น
ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ
ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ ารบอน ระดาษไ แฟม มดบัญชี มด
ประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา
ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามันไ ี้
ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งาน ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันนที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15

รวม

76,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท
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ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

วั ดยานพา นะและ น ง

จํานวน

3,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น ง วั ด ง
ทน ชน ไ วง ประแจ แมแรง ญแจปา ตาย ญแจ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตซ ระจ โ ้งมน ล็อ พวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวย
จราจร ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ
น ง วั ด ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร นอ และ
ร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น
าจัดซื้อวั ดอป รณประ อบอะไ ล ชน บาะรถยนต รื่อง
ยนต (อะไ ล) ชด ียรรถยนต บร รัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว ทียน แบต ตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มอง ้างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย ป็น
ต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันนที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ชน น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
รื่อง ป็นต้น ํา รับใช้ ับจั รยานยนต ององ ารบริ าร
วนตําบลวังมวง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562

จํานวน

5,000 บาท
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ง
ทน ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ
ฟิลม รื่อง รอ ทป ลน ซม ระ ปาใ ล้องถายรป ป็น
ต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ิ้น
ปลือง ชน พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟิลม ม
มโมรี่ ารด ฟิลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วี
ดีโอ ทป,แผนซีดี), รป ี รือ าวดําที่ได้จา ารล้าง อัด
ยาย, ภาพถายดาว ทียม ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันนที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ้อมล (
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ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ป็นต้น และ าจัดซื้อวั ดอป รประ อบและ
อะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแปนอั ระ รือแปนพิมพ (Key Board)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memor Chip)
ชน RAM, ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
รื่องอานและบันทึ ้อมลตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต Diskette แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติ อล (Optical) และโปรแ รม
อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชดไม ิน 20,000
บาท ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันนที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545

น้า : 46/115
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ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไปรษณียฝา งราย ดือน าไปรษณีย า
ธนาณัติ าดวงตราไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย า
ธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ
แบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. าตอบแทน อปพร. จํานวน 35,000 บาท
พื่อจาย ป็น า นับ นน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารปอง ันและ
บรร ทา าธารณภัย รือ ารรั ษา วาม งบ รียบร้อย อง
ประชาชน ตาม ฎ มาย พื่อจาย ป็น งินที่มอบใ ้อา า มั ร
ป็น าปวย าร ชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารปอง ันและบรร ทา าธารณภัย ใ ้
แ อา า มั รปอง ันภัยฝายพล รือน รือ อา า มั ร
อง อปท. แ งพื้นที่อื่นที่ไป นับ นน ารปฏิบัติ น้าที่ตาม ําร้อง
อ องผ้บริ ารท้องถิ่นแ งนั้น ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ อา า
มั รปอง ันภัยฝายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.๒๕๖๐

รวม

147,200 บาท

รวม

147,200 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

น้า : 49/115
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ค่าใช้สอย

รวม

112,200 บาท

1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จํานวน
อาณาจั ร

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลง
ทะ บียนตาง ๆ ตลอดจน าใช้ อยใน ารปฏิบัติ น้าที่ตาม ํา ั่ง
ใช้ องศนย อปพร. อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ป็นต้น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

น้า : 50/115
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2. โ รง ารดํา นิน ารปอง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าล าํ ัญ

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารดํา นิน ารปอง ันและลด
อบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ ชน ทศ าลปี
ใ ม , ทศ าล ง รานต ป็นต้น ชน าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง มาชิ อปพร. และ จ้า น้าที่, าวั ด และ
อป รณที่ใช้ใน ารตั้งจดบริ ารประชาชน ตลอดจน าใช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0804.5/ 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4
/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4
/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 132 ลําดับ
ที่ 2
3. โ รง าร ตรียม ารปอง ันและแ ้ไ ปัญ าภัยแล้ง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ตรียม ารปอง ันและแ ้ไ ปัญ า
ภัยแล้ง ชน าซอมแซมภาชนะบรรจน้ํา าปายประชา ัมพันธ
โ รง าร ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 132
ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

4. โ รง ารฝึ อบรมและฝึ ทบทวน (อปพร.) ใน ตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ อบรมและฝึ ทบทวน (อป
พร.) ใน ตพื้นที่ตําบลวังมวง ประจําปี 2564 ชน าปาย
ประชา ัมพันธโ รง าร า มนา ณวิทยา ร าอา ารวางและ
รื่องดื่ม ป็นต้น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 132
ลําดับที่ 1

น้า : 51/115

57,200 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรง งิน
ดือน ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564-2566) ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่ง ลื่อน ั้น งิน ดือน
ํา ั่ง ลื่อนระดับ องพนั งาน วนตําบล และ ฯลฯ จํานวน 5
ตําแ นง ได้แ
1. ตําแ นงผ้อํานวย าร อง ารศึ ษา
ศา นาและวัฒนธรรม (นั บริ ารงาน ารศึ ษา ระดับต้น)
2. ตําแ นงนั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร
3. ตําแ นง จ้าพนั งานธร าร
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
4. ตําแ นง ร อันดับ ศ.1
5. ตําแ นง รผ้ดแล ด็ อันดับ รผ้ชวย
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

รวม

3,120,860 บาท

รวม

2,389,620 บาท

รวม

2,389,620 บาท

จํานวน

1,128,960 บาท

น้า : 53/115
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

1,147,320 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง องพนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแ นง ได้แ ผ้อํานวย าร อง าร
ศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม (นั บริ ารงาน ารศึ ษา ระดับ
ต้น) ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง อง
พนั งาน วนท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบแทน งินปรับปรง าตอบแทน องพนั งาน
จ้างตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25642566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่ง ลื่อน ั้น า
ตอบแทน จํานวน 4 ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
2. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
3. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย ัว น้าศนยพัฒนา
ด็ ล็ (ผ้มี ณวฒิ)
4. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ดแล ด็ (ผ้มี
ทั ษะ) จํานวน 3 อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 54/115
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จํานวน

71,340 บาท

รวม

731,240 บาท

รวม

60,200 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งานจ้างตามแผน
อัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่งใ ้ได้รับ า รองชีพชั่ว
ราว จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
2. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
3. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ดแล ด็ (ผ้มี
ทั ษะ) จํานวน 3 อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ล จ้าง พนั งานจ้าง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

3,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้
แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.๒๕๕๙
า ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ
งินวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตําบล และล จ้างประจํา รือตลอดจนผ้มี ิทธิได้รับ งินชวย
ลือ ารศึ ษาบตรตามระ บียบ องทางราช าร ํา นด
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง าร
ศึ ษาและ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

406,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าบอ รับวาร าร
พื่อจาย ป็น าบอ รับ นัง ือ และวาร ารตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง
และ ป็นประโยชนตอทางราช าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ ที่อง ารบริ าร วน
ตําบล จ้างบ ลภายนอ ใ ้ทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ชน จ้าง
แรงงาน น จ้าง น ง จ้างล้าง-อัดรป จ้างถาย อ าร จ้างย้าย
รื่องปรับอา าศ จ้างปรับปรง ระแ ไฟฟา ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 รื่อง
ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563
3. าโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็น าประชา ัมพันธ ้อมล าว าร งาน ิจ รรม อง
อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ตาง ๆ ชน าร ชิญชวนและ
ารใ ้ วามร้แ ประชาชน ารทอง ที่ยว ารอนรั ษ ิ่งแวด
ล้อม ศิลปวัฒธรรม ประ พณีและแ ลงโบราณ ดี ป็นต้น โดย
จัดทํา ป็น อ ารแผนพับ ติ อร ปาย
ผ้า โป ตอร ัต อาท บอรดนิทรรศ ารและประชา ัมพันธ ื่อ
ตาง ๆ ตลอดจน ิ่งอื่น ๆ ตาม วาม มาะ ม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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4. า ชา รื่องถาย อ าร

จํานวน

30,000 บาท

1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จํานวน
อาณาจั ร

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน าร
พิมพ อ ารราช าร และถาย อ ารตาง ๆ ซึ่ง ป็นรา ารวม
วั ด ิ้น ปลือง าอะไ ล าบํารงบริ ารรั ษา และ าใช้จาย
อื่น ๆ ทั้งนี้ไมรวม า ระดาษถาย อ าร
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้จาย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลง
ทะ บียนตาง ๆ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

น้า : 58/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

าบํารงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

35,000 บาท

รวม

156,840 บาท

จํานวน

31,840 บาท

1. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ํานั งาน
จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ํานั
งาน ชน รื่องปรับอา าศ โตะทํางาน รื่องถาย
อ าร รื่องโทร าร รื่องพิมพดีด โตะประชม โตะ น้าโฟ
ม ้า ป็นต้น
2. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ อมพิว ตอร
จํานวน 15,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ
อมพิว ตอร ชน รื่อง อมพิว ตอร รื่องพิมพ ป็นต้น
3. าบํารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง ชน อา าร ํานั งาน อา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์ อา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์ 2 อา ารศนย
พัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์ 3 ป็นต้น
ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
1. วั ด ํานั งาน จํานวน 25,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ง
ทน ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรา
ยาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัด
โฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ รื่องตัด
ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปิดประ าศ แผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนปาย
จราจร รือแผนปายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรป พระบรม
รปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น า
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จัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ิ้น
ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ
ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ ารบอน ระดาษไ แฟม มดบัญชี มด
ประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา
ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามันไ ี้
ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งาน ป็นต้น
2. าจัดซื้อโตะญี่ปนแบบพับ าได้ จํานวน 6,840 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโตะญี่ปนแบบพับ าได้ จํานวน 6
ตัว รา าตัวละ 1,140 บาท นาด 20x30 นิ้ว
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

วั ดไฟฟาและวิทย

จํานวน

5,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟาและวิทย วั ด ง
ทน ชน ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน รื่องวัด ระแ
ไฟฟา รื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟา รื่องประจไฟ ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด
ไฟฟาและวิทย วั ด ิ้น ปลือง ชน ฟิว ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอรและชิ้น
วนวิทย ล ถ้วย าย อา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย
ฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ รือ
าอา าศ ํา รับวิทย, รื่องรับโทรทัศน, จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

น้า : 60/115

น้า : 61/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว วั ด ง
ทน ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อม
้อม ระจ งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟา ตา
น้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา รื่องปิง นม
ปัง ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา รวมถึง ม้อ ง ้าวไฟฟา ระติ
น้ําร้อน ระติ น้ําแ ็ง ถังแ ตา ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น
าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว วั ด ิ้น ปลือง ชน ผงซั
ฟอ บ น้ํายาดับ ลิ่น แปลง ไม้ วาด ง ม้ง ผ้าปที่
นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ม ผ้าปโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

55,000 บาท

น้า : 62/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ด อ ร้าง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง วั ด งทน ชน ไม้ตาง ๆ
้อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ
ไม้ ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ
มตร ล ดิ่ง, วาน โถ ้วม อางล้างมือ รวมพาดผ้า ป็น
ต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง วั ด ิ้น
ปลือง ชน ทอน้ําและอป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ตะป ล็ ้น แปรงทา ี ปน าว ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 63/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าร มีปอง ันและ ําจัดศัตรพืชและ
ัตว อา าร ัตว พันธพืช ปย พันธ ัตวปี และ ัตวน้ํา น้ํา ชื้อ
พันธ ัตว วั ด พาะชํา อป รณใน าร ยายพันธพืช ชน ใบ
มีด ชือ ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ปอง ันแ ๊
พิษ ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ มน จานพรวน ผานไถ
ระทะ รื่อง ยอด รือ วาน มล็ดพันธ รื่องทํา วาม ะอาด
มล็ดพันธ รื่อง ะ ทาะ มล็ดพืช ราดซีพรวนดินระ วาง
แถว รื่องดั แมลง ตะแ รงรอน บนโธ อวน ( ํา ร็จ
รป) ระชัง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 64/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ง
ทน ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ
ฟิลม รื่อง รอ ทป ลน ซม ระ ปาใ ล้องถายรป ป็น
ต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ิ้น
ปลือง ชน พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟิลม ม
มโมรี่ ารด ฟิลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วี
ดีโอ ทป,แผนซีดี), รป ี รือ าวดําที่ได้จา ารล้าง อัด
ยาย, ภาพถายดาว ทียม ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ้อมล (

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ป็นต้น และ าจัดซื้อวั ดอป รประ อบและ
อะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแปนอั ระ รือแปนพิมพ (Key Board)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memor Chip)
ชน RAM, ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
รื่องอานและบันทึ ้อมลตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต Diskette แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติ อล (Optical) และโปรแ รม
อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชดไม ิน 20,000
บาท ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545

น้า : 65/115

น้า : 66/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

วั ดอื่น

จํานวน

5,000 บาท

รวม

108,200 บาท

จํานวน

65,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อมิ ตอรน้ํา-ไฟฟา ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อม
แ
ัววาลว ปิด-ปิดแ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา

น้า : 67/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

พื่อจาย ป็น าไฟฟา องศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์ อง
อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ทั้ง 3 แ ง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
พื่อจาย ป็น าโทรภาพ (โทร าร) า ท ล ซ าวิทยติดตาม
ตัว าวิทย ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด และ า ื่อ
ารอื่น ๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น และใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ลาวและ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร, าบริ าร
ด้านโทร มนา มรวมถึง าใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน า
บริ ารระบบ ชื่อมติดตออิน ตอร น็ตแบบ วาม ร็ว ง า ชาพื้นที่
บริ ารอิน ตอร น็ตและ าภาษี องศนย ICT และศนยพัฒนา
ด็ ล็ ใน ัง ัด ององ ารบริ าร วนตําบลวังมวง และ าร ื่อ
ารอื่น ๆ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562

จํานวน

43,200 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,919,532 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

2,135,532 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,062,460 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม องศนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 3 แ ง ชน ิจ รรมวันแมแ งชาติ ิจ รรม
ไ ว้ ร ป็นต้น ชน าอา าร และ าวั ดอป รณ ตลอดจน
าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 130
ลําดับที่ 29
2. าใช้จายใน าร นับ นน ารจัด ิจ รรมวัน ด็
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร นับ นน ารจัด ิจ รรมวัน
ด็ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใ ้แ ด็ และ
ยาวชน ชน ิจ รรม าร ง ริมด้านวิชา าร ิจ รรมวัน ด็
แ งชาติ ป็นต้น ชน า อง วัญ องรางวัล รือ งิน
รางวัล แ ด็ ที่ ้ารวม ิจ รรม าอา ารและ รื่องดื่ม ตลอด
จน าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 130
ลําดับที่ 30
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3. โ รง ารทัศนศึ ษาแดน้องปฐมวัย

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

259,080 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารทัศนศึ ษาแดน้อง
ปฐมวัย ชน าพา นะใน าร ดินทาง า ้าชม ถานที่ า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม ตลอดจน าใช้จายอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 128
ลําดับที่ 15
4. โ รง ารตรวจติดตาม ภาพ ด็ ล็ ประ วด นน้อยฟัน วย
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารตรวจติดตาม ภาพ
ด็ ล็ ประ วด นน้อยฟัน วย ชน าปายประชา ัมพันธ
โ รง าร าวั ด อป รณ าอา ารวาง าอา ารวางและ
รื่องดื่ม ตลอดจน าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 128
ลําดับที่ 18

5. โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา “ องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์”
5.1 าอา าร ลางวัน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์”
จํานวน 171,500 บาท
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาประ อบอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็
ล็ ปา ั ชล ิทธิ์ อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
5.2 าจัด าร รียน าร อน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์” จํานวน 59,500 บาท
พื่อจาย ป็น าจัด าร รียน าร อนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์ อัตรา นละ 1,700 บาท/ (00210)
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5.3 า นัง ือ รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์”
จํานวน 3,200 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์ อัตรา นละ 200 บาท
5.4 าอป รณ าร รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์”
จํานวน 3,200 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์ อัตรา นละ 200 บาท
5.5 า รื่องแบบนั รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์”
จํานวน 4,800 บาท
พื่อจาย ป็น า รื่องแบบนั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์ อัตรา นละ 300 บาท
5.6 า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์”
จํานวน 6,880 บาท
พื่อจาย ป็น า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์ อัตรา นละ 430 บาท
5.7 าบริ ารรถรับ ง ด็ “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์”
จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบริ ารรถรับ ง ด็ “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์”
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและ
อง ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 130
ลําดับที่ 32

6. โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา “ องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์2”
6.1 าอา าร ลางวัน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์2”
จํานวน 205,800 บาท
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาประ อบอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็

จํานวน

324,320 บาท
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ล็ ปา ั ชล ิทธิ2์ อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
6.2 าจัด าร รียน าร อน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์2” จํานวน 71,400 บาท
พื่อจาย ป็น าจัด าร รียน าร อนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์2 อัตรา นละ 1,700 บาท/ปี
6.3 า นัง ือ รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์2”
จํานวน 4,800 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ2์
อัตรา นละ 200 บาท
6.4 าอป รณ าร รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์2”
จํานวน 4,800 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ2์
อัตรา นละ 200 บาท
6.5 า รื่องแบบนั รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์2”
จํานวน 7,200 บาท
พื่อจาย ป็น า รื่องแบบนั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์2 อัตรา นละ 300 บาท
6.6 า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์2”จํานวน 10,320 บาท
พื่อจาย ป็น า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์2 อัตรา นละ 430 บาท
6.7 าบริ ารรถรับ ง ด็ “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์2”
จํานวน 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบริ ารรถรับ ง ด็ “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์2”
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและ
อง ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 130
ลําดับที่ 32
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7. โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา “ องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์3”
7.1 าอา าร ลางวัน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์3”
จํานวน 181,300 บาท
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาประ อบอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็
ล็ ปา ั ชล ิทธิ3์ อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
7.2 าจัด าร รียน าร อน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์3” จํานวน 62,900 บาท
พื่อจาย ป็น าจัด าร รียน าร อนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์3 อัตรา นละ 1,700 บาท/ปี
7.3 า นัง ือ รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์3”
จํานวน 4,400 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ3์
อัตรา นละ 200 บาท
7.4 าอป รณ าร รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์3”
จํานวน 4,400 บาท
พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ3์
อัตรา นละ 200 บาท
7.5 า รื่องแบบนั รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์3”
จํานวน 6,600 บาท
พื่อจาย ป็น า รื่องแบบนั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์3 อัตรา นละ 300 บาท
7.6 า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์3”จํานวน 9,460 บาท
พื่อจาย ป็น า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์3 อัตรา นละ 430 บาท
7.7 าบริ ารรถรับ ง ด็ “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล ิทธิ์3”
จํานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบริ ารรถรับ ง ด็ “ศนยพัฒนา ด็ ล็ ปา ั ชล
ิทธิ์3”
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและ

จํานวน

299,060 บาท
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อง ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 130
ลําดับที่ 33

ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
1. าจัดซื้ออา าร ริม (นม) โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) จํานวน 854,625
บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้ออา าร ริม (นม) โรง รียน ัง ัด ํานั งาน
ณะ รรม าร ารศึ ษา ึ้นพื้นฐาน ( พฐ.) จํานวน 5
แ ง ํา รับ ด็ อนบาลและ ด็ ป.1-ป.6 จํานวน 260 วัน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและ
อง ารบริ าร วนตําบล)
2. าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง อบต
.วังมวง
จํานวน 218,447 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ ศนยพัฒนา ด็ ล็
ององ ารบริ าร วนตําบลวังมวง (จัดตั้ง ึ้น อง) จํานวน 3
แ ง ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 260
วัน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและ
อง ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 143
ลําดับที่ 1

รวม

1,073,072 บาท

จํานวน

1,073,072 บาท

น้า : 74/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,784,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,784,000 บาท

จํานวน

1,784,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
1. งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร ลางวัน
พื่อจาย ป็น งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร ลางวัน ํา รับ
ด็ อนบาล และ ด็ ป.1 - ป.6 โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จํานวน 200 วัน
ใ ้แ โรง รียน จํานวน 5 แ ง ดังนี้
1. อด นนโรง รียนบ้านโปง ้ง จํานวน 408,000 บาท
2. อด นนโรง รียนบ้านทาฤทธิ์ จํานวน 240,000 บาท
3. อด นนโรง รียนวัด วางอารมณ จํานวน 212,000 บาท
4. อด นนโรง รียนวัดน้อย ามั ีธรรม จํานวน 304,000 บาท
5. อด นนโรง รียนวัด วนมะ ดื่อ ามั ี จํานวน 620,000
บาท
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและ
อง ารบริ าร วนตําบล)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึง
ปัจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 143
ลําดับที่ 2
แผนงานสาธารณสุข

น้า : 75/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

53,500 บาท

น้า : 76/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

งบด้าเนินงาน

รวม

53,500 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

53,500 บาท

จํานวน

48,500 บาท

วั ดงานบ้านงาน รัว
1. วั ดงานบ้านงาน รัว จํานวน 4,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ได้แ ชือ ไน
ลอน และ ายยาง ํา รับใช้ซอมแซม ถัง ยะ
ที่ชํารด ป็นต้น
2. าจัดซื้อถัง ยะ จํานวน 44,500 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อถัง ยะ แบบ ลม นาด 200 ลิตร มี
จับ 2 ้างๆ ละ 2 อัน พิมพชื่อและตรา ัญลั ษณอง าร
บริ าร วนตําบลวังมวง จํานวน 50 ใบๆ ละไม ิน 890
บาท ํา รับใช้ใน ารใ ้บริ ารจัด ็บ ยะใน ตพื้นที่รับผิด
ชอบตําบลวังมวง มที่ 1-17 ํา รับจัด า พิ่ม ติมและแทน อง
ดิมที่แต
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

น้า : 77/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน น้ํายา
มีตาง ๆ อป รณวัด วาม ป็น รด ป็นดาง องดิน อป รณใน
ารวิ ราะ น้ํา ีย น้ํายา ัด นิม น้ํายาล้าง ม้อน้ํา าชด
รื่องมือผาตัด ที่วาง รวยแ ้ว บ้า ลอม
ฟัง (Stethoscope) ปล าม นไ ้ รื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ
พลิง รื่องนึ่ง รื่องมือวิทยาศา ตร ําลีและผ้าพัน
แผล วชภัณฑ แอล อฮอล ฟิลม อ ซ รย มี
ภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ ลือด ายยาง ล ยาง ลอด
แ ้ย ลวด ชื่อม งิน ถงมือ ระดาษ รอง จ ตาง ๆ ลอด ออ
ซ รย ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 78/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

175,995 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

175,995 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

135,995 บาท

จํานวน

9,495 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. า ํารวจ ้อมลจํานวน ัตวและ ึ้นทะ บียน ัตว
พื่อจาย ป็น าจ้าง ํารวจ ้อมลจํานวน นั และแมวภายในตําบล
วังมวง พื่อ ึ้นทะ บียน ัตวตามโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัยจา พิษ นั บ้าตามพระปณิธาน ศา ตราจารยพล อ
ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้อง
นาง ธอ จ้าฟาจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 ม รา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0819.3
/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562

น้า : 79/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. โ รง ารรณรง ปอง ันและ วบ มโร ไ ้ วัดน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารรณรง และปอง ันโร ไ ้ วัดน ใน
ารจัดทํา ิจ รรมรณรง ารใ ้ วามร้ ารปอง ันตน องจา โร
ไ ้ วัดน าร วบ ม ารแพรระบาดโร ไ ้ วัดน ํา รับจาย
ป็น าจัดซื้อน้ํายา มีฉีดพนบริ วณพื้นที่ ี่ยงและพื้นที่ ารแพร
ระบาด ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 124
ลําดับที่ 3

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 80/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

2. โ รง าร ารปอง ันและ วบ มโร พิษ นั บ้า
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน ารโ รง าร ารปอง ันและ
วบ มโร พิษ นั บ้าตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย
จา พิษ นั บ้าตามพระปณิธาน ศา ตราจารยพล อ ญิง พล
รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้า
ฟาจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี รมพระศรี วาง วัฒน วร
ัตติยราชนารี ํา รับจาย ป็น าจัดซื้อวั ซีนปอง ันพิษ นั
บ้า ไซริ่ง ็มฉีดยาและตลอดจนวั ดอป รณที่ ี่ยว ้อง ป็น
ต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/235 ลง
วันที่ 24 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0819.3
/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0819.3
/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 124
ลําดับที่ 2

จํานวน

94,500 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

3. โ รง าร ัดแย ยะมลฝอยและ ร้างจิต ํานึ พื่อลดปริมาณ ยะ จํานวน
ในชมชน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารอบรมใ ้ วามร้และ ง ริม าร ัด
แย ยะในชมชน ตามโ รง าร ัดแย ยะมลฝอยและ ร้าง
จิต ํานึ พื่อลดปริมาณ ยะในชมชน ชน าปายประชา
ัมพันธโ รง าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร และตลอดจนวั ดอป รณที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตลา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5
/ว 485 ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 125
ลําดับที่ 8

น้า : 81/115

22,000 บาท

น้า : 82/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

ค่าวัสดุ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับใช้ ับ รื่องพน มอ
วัน ใน ารพน มี พื่อ วบ มยงลาย ใน รณีพบผ้ปวยภายใน
พื้นที่ตําบลวังมวง และ ิด ารแพรระบาด องโร ไ ้ ลือด
ออ ไ ้ ต็ง ี่ ชน น้ํามัน บนซิน ํา รับ รื่องพน มอ
วัน, น้ํามันดี ซล ํา รับใช้ผ มน้ํายา มีพน มอ วัน ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

รวม

40,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

น้า : 83/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน น้ํายา
มีพน มอ วัน ใน าร ําจัดยงลาย พื่อ วบ ม ารแพร
ระบาด องไ ้ ลือดออ ไ ้ ต็ง ี่ รณีพบผ้ปวยภายในพื้นที่
ตําบลวังมวง าชด รื่องมือผาตัด ที่วาง รวยแ ้ว บ้า
ลอม ฟัง (Stethoscope) ปล าม นไ ้ รื่องวัดน้ํา
ฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง รื่องนึ่ง รื่องมือวิทยาศา ตร ําลีและ
ผ้าพันแผล วชภัณฑ แอล อฮอล ฟิลม อ ซ รย มี
ภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ ลือด ายยาง ล ยาง ลอด
แ ้ย ลวด ชื่อม งิน ถงมือ ระดาษ รอง จ ตาง ๆ ลอด ออ
ซ รย ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 84/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล งินปรับปรง งิน
ดือน ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-2566) ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่ง ลื่อน ั้น งิน ดือน
ํา ั่ง ลื่อนระดับ องพนั งาน วนตําบล และ ฯลฯ จํานวน 4
ตําแ นง ดังนี้
1. ตําแ นง ผ้อํานวย าร องชาง
(นั บริ ารงานชาง ระดับต้น)
2. ตําแ นง นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
3. ตําแ นง นายชาง ียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
4. ตําแ นง จ้าพนั งานธร ารปฏิบัติงาน
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

รวม

2,948,540 บาท

รวม

1,742,040 บาท

รวม

1,742,040 บาท

จํานวน

933,060 บาท

น้า : 85/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

43,260 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งาน วนตําบล
และ งินที่ปรับ พิ่ม ํา รับ ณวฒิที่ .พ. รือ .อบต
.รับรองฯ และ ฯลฯ จํานวน 3 ตําแ นง ได้แ
1. ตําแ นง นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
2. ตําแ นง นายชาง ียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
3. ตําแ นง จ้าพนั งานธร ารปฏิบัติงาน
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง องพนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแ นง ได้แ ผ้อํานวย าร องชาง (นั
บริ ารงานชาง ระดับต้น) ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือนและ งิน
ประจําตําแ นง องพนั งาน วนท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 86/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบแทน งินปรับปรง าตอบแทน องพนั งาน
จ้างตาม รอบอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-2566) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่ง ลื่อน ั้น า
ตอบแทน และ ฯลฯ จํานวน 4 ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนายชางโยธา
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนายชางไฟฟา
3. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
4. พนั งานจ้างทั่วไป
ตําแ นง นงานทั่วไป
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

661,920 บาท

น้า : 87/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จํานวน

61,800 บาท

รวม

1,206,500 บาท

รวม

108,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้าง ตาม
แผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
) และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ทั้งนี้ใ ้จายตาม ํา ั่งใ ้ได้รับ า รองชีพ
ชั่ว ราวและ ฯลฯ จํานวน 4 ตําแ นง ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนายชางโยธา
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนายชางไฟฟา
3. พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
4. พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง นงานทั่วไป
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
- นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ล จ้าง พนั งานจ้าง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

น้า : 88/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้
แ พนั งาน วนตําบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.๒๕๕๙
า ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ
งินวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตําบล และล จ้างประจํา รือตลอดจนผ้มี ิทธิได้รับ งินชวย
ลือ ารศึ ษาบตรตามระ บียบ องทางราช าร ํา นด
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง าร
ศึ ษาและ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

634,500 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

207,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าจ้าง มาบริ ารแรงงาน น
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารแรงงาน นที่อง ารบริ าร วน
ตําบลจ้างบ ลภายนอ ใ ้ทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ชน งาน
ชวย ลืองานจัดทํา อ าร ตลอดจนงานชวย ลืองานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบ มาย ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 รื่อง
ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563
2. าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ ที่อง ารบริ าร วน
ตําบล จ้างบ ลภายนอ ใ ้ทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ชน จ้าง
แรงงาน น จ้าง น ง จ้างล้าง - อัดรป จ้างประ อบ
อา าร จ้างถาย อ าร จ้างย้าย รื่องปรับอา าศ จ้างปรับ
ปรง ระแ ไฟฟา ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 รื่อง
ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563
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3. า ชา รื่องถาย อ าร

จํานวน

30,000 บาท

4. าตรวจ อบ ณภาพน้ําประปา

จํานวน

3,500 บาท

พื่อจาย ป็น าผล ารตรวจ อบ ณภาพน้ําที่ได้มาตรฐานอปโภ
บริโภ จา นวยงานที่มีอํานาจ น้าที่ใน ารตรวจ อบ ณภาพ
น้ํา
5. าบอ รับวาร าร

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน าร
พิมพ อ ารราช าร และถาย อ ารตาง ๆ ซึ่ง ป็นรา ารวม
วั ด ิ้น ปลือง าอะไ ล าบํารงบริ ารรั ษา และ าใช้จาย
อื่น ๆ ทั้งนี้ไมรวม า ระดาษถาย อ าร
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้จาย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562

พื่อจาย ป็น าบอ รับวาร าร ี่ยว ับงานใน องชาง ตลอดจน
วาร ารตาง ๆ ที่ ี่ยว ้องและ ป็นประโยชนตอทางราช าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จํานวน
อาณาจั ร

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลง
ทะ บียนตาง ๆ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
าบํารงรั ษาและซอมแซม
1. าบํารงรั ษา รือซอม รภัณฑ ํานั งาน
จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ํานั
งาน ชน รื่องปรับอา าศ โตะทํางาน รื่องถาย
อ าร รื่องโทร าร รื่องพิมพดีด ป็นต้น
2. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑยานพา นะและ น ง
จํานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซมยานพา นะและ น
ง ององ ารบริ าร วนตําบลวังมวง ารซอม
ป ติ ได้แ รถยนตตั น้า ด ลัง ที่อาย ารใช้งานระ วาง 46 ปี รือระยะทาง ารใช้งานระ วาง 60,000-120,000
ิโล มตร ป็นต้น และ ารซอม ลาง ได้แ รถยนต วน ลาง
ดับ บิ้ลแ ป รถ ระ ช้า ที่อาย ารใช้งาน รบ 6 ปี รือระยะ
ทาง ารใช้งาน รบ 120,000 ป็นต้น
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ

จํานวน

125,000 บาท
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ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
3. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ อมพิว ตอร
จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ
อมพิว ตอร ชน รื่อง อมพิว ตอร รื่องพิมพ ป็นต้น
4. าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน 5,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑโฆษณาและ ผย
แพร ชน ล้องถายรป ล้องถายวีดีโอ ล้องถายดีวีดี ป็น
ต้น
5. าบํารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
จํานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง ที่อย
ใน วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบลวังมวง

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ง
ทน ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรา
ยาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัด
โฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ รื่องตัด
ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปิดประ าศ แผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนปาย
จราจร รือแผนปายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรป พระบรม
รปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น า
จัดซื้อวั ด ํานั งาน วั ด ิ้น
ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ

รวม

464,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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าํ ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ ารบอน ระดาษไ แฟม มดบัญชี มด
ประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา
ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามันไ ี้
ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งาน ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

วั ดไฟฟาและวิทย

จํานวน

5,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟาและวิทย วั ด ง
ทน ชน ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน รื่องวัด ระแ
ไฟฟา รื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟา รื่องประจไฟ ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด
ไฟฟาและวิทย วั ด ิ้น ปลือง ชน ฟิว ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอรและชิ้น
วนวิทย ล ถ้วย าย อา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย
ฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ รือ
าอา าศ ํา รับวิทย, รื่องรับโทรทัศน, จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563
วั ด อ ร้าง
1. าวั ด อ ร้าง จํานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง วั ด งทน ชน ไม้ตาง ๆ
้อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ
ไม้ ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ

จํานวน

260,000 บาท
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มตร ล ดิ่ง, วาน โถ ้วม อางล้างมือ รวมพาดผ้า ป็น
ต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง วั ด ิ้น
ปลือง ชน ทอน้ําและอป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ตะป ล็ ้น แปรงทา ี ปน าว ป็นต้น
2. ายางมะตอย ํา ร็จรป จํานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อยางมะตอย ํา ร็จรปชนิดถง ํา รับใช้ซอม
แซมถนนที่ ป็น ลมภายใน มบ้าน
3. าล รัง
จํานวน 100,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อล รัง ํา รับใช้ซอมแซมถนนล รังที่ ป็น
ลมภายใน มบ้าน
4. า ิน ล
จํานวน 100,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ิน ล ํา รับใช้ซอมแซมถนน ิน ล ที่
ป็น ลมภาย มบ้าน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

น้า : 95/115

น้า : 96/115
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วั ดยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น ง วั ด ง
ทน ชน ไ วง ประแจ แมแรง ญแจปา ตาย ญแจ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตซ ระจ โ ้งมน ล็อ พวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวย
จราจร ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ
น ง วั ด ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร นอ และ
ร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง ป็นต้น และ พื่อจาย ป็น
าจัดซื้อวั ดอป รณประ อบอะไ ล ชน บาะรถยนต รื่อง
ยนต (อะไ ล) ชด ียรรถยนต บร รัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว ทียน แบต ตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มอง ้างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย ป็น
ต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

จํานวน

25,000 บาท

น้า : 97/115
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน แ ง
ต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน าด น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่อง ถาน า ป็น
ต้น ํา รับใช้ ับรถยนต วน ลางดับ บิ้ลแ ป รถตั น้า ด
ลัง และรถ ระ ช้า ป็นต้น ององ ารบริ าร วนตําบลวัง
มวง
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด
และ า าธารณปโภ ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562

จํานวน

95,000 บาท

น้า : 98/115
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ง
ทน ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ
ฟิลม รื่อง รอ ทป ลน ซม ระ ปาใ ล้องถายรป ป็น
ต้น และ พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร วั ด ิ้น
ปลือง ชน พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟิลม ม
มโมรี่ ารด ฟิลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วี
ดีโอ ทป,แผนซีดี), รป ี รือ าวดําที่ได้จา ารล้าง อัด
ยาย, ภาพถายดาว ทียม ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

อ้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ป็นต้น และ าจัดซื้อวั ดอป รประ อบและ
อะไ ล ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแปนอั ระ รือแปนพิมพ (Key Board)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memor Chip)
ชน RAM, ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
รื่องอานและบันทึ ้อมลตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต Diskette แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติ อล (Optical) และโปรแ รม
อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชดไม ิน 20,000
บาท ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563

น้า : 99/115

น้า : 100/115

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

วั ด ํารวจ

จํานวน

4,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,300,000 บาท

งบลงทุน

รวม

4,300,000 บาท

รวม

4,300,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํารวจ ชน บันไดอลมิ นียม รื่อง
มือแ ะ ลั รื่องมือดึง ายโทรศัพท ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภา ม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร

น้า : 101/115
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1. โ รง าร อ ร้างอา าร ํานั งานอง ารบริ าร วนตําบลวังมวง จํานวน
( ลังใ ม)

4,300,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างอา าร ํานั
งาน อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ( ลังใ ม) งบประมาณ
รา า ลาง า อ ร้างทั้ง ิ้น จํานวน 8,600,000 บาท โดยตั้ง
งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 4,300,000
บาท และนําไปตั้งจายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน 4,300,000 บาท (ตามแบบ องชาง อบต.วังมวง)
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน ระจายอํานาจใ ้แ
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 3
น้าที่ 13 ลําดับที่ 1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

138,000 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

68,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

68,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าใช้จายใน ารจัดทํา ิจ รรม/โ รง ารออ บริ ารประชาชน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทํา ิจ รรม/โ รง ารออ บริ าร
ประชาชน ชน โ รง ารออ บริ ารประชาชน ลื่อน
ที่, โ รง าร ยี่ยมบ้านยาม ย็น ใน ตพื้นที่ อบต.วังมวง และ
รวม ับ วนราช ารอื่น ๆ ป็นต้น ํา รับจาย ป็น าอา ารและ
น้ําดื่ม, าประชา ัมพันธตางๆ ตลอดจน าใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. โ รง ารพัฒนาและ ง ริมอาชีพใ ้แ ประชาชน
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารพัฒนาและ ง ริมอาชีพใ ้แ
ประชาชน ชน าปายโ รง าร า มนา ณวิทยา ร า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าวั ดอป รณตาง ๆ ที่
ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 110
ลําดับที่ 11

จํานวน

25,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 14:40:18

2. โ รง ารประชมและ ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร พื่อพัฒนา ณภาพและ จํานวน
บรณา ารแผนชมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารประชมและ ัมมนา ชิงปฏิบัติ
าร พื่อพัฒนา ณภาพและบรณา ารแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชน า
อา ารวางและ รื่องดื่ม ํา รับ ณะ รรม ารและผ้ ้ารวม
ประชมฯ ที่ได้รับ ารแตงตั้ง าวั ดอป รณตาง ๆ าปาย
โ รง ารตลอดจน าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทําแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตลา ม 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 ม รา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6
พฤศจิ ายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3
/ว 1140 ลงวันที่ 10 มษายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3
/ว 179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 1 น้าที่ 8 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
1. อด นนอํา ภอวังมวง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน ารตาม โ รง ารปอง ัน
และแ ้ไ ปัญ ายา พติด อํา ภอวังมวง จัง วัด
ระบรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงฉบับ
ปัจจบัน
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6
/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตลา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 141
ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

130,000 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาต้านยา พติด
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาต้านยา พ
ติด ํา รับ ด็ ยาวชน นั รียน และประชาชนทั่วไป ตาม
โ รง ารตาง ๆ ชน ีฬาต้านยา พติด ีฬาตําบล ตลอดจน
งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา ับ นวยงานอื่น ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 131
ลําดับที่ 36
2. าใช้จายใน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาศนยพัฒนา ด็
ล็ ชน าปายโ รง าร า งินรางวัล า องรางวัล า
อา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร าต แตง ถานที่ าใช้จาย
ในพิธี ปิด-ปิดโ รง าร และ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 131
ลําดับที่ 37
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

290,000 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

290,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. โ รง ารอบรม ณธรรมนํา ยาวชน ร้าง รร ัง มและ ิ่งแวด
ล้อม
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรม ณธรรมนํา ยาวชน
ร้าง รร ัง มและ ิ่งแวดล้อม ชน าปายโ รง าร า
มนา ณวิทยา ร าใบ ระ าศ าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม าอา าร าต แตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด-ปิด
โ รง าร าจ้าง มาติดตั้ง วที า รื่อง ียง และ าวั ด
อป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 130
ลําดับที่ 28
2. โ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมและประ พณีลอย ระทง
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมและ
ประ พณีลอย ระทง ประจําปีงบประมาณ 2564 ชน าปาย
โ รง าร าจ้างจัดทํา ถานที่ทาลอย ระทง าน้ําดื่ม าน้ํา
แ ็ง าจัดต แตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด-ปิดโ รง าร า
จ้าง มาติดตั้ง วที า รื่อง ียง พร้อมประดับไฟ อง
วาง งินรางวัล ารประ วด ระทง งินรางวัลประ วด นน้อย
นพมาศ และ าวั ดอป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 113
ลําดับที่ 5
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3. โ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมและประ พณี ง รานต

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมและ
ประ พณี ง รานต อพระ จดียทราย ชน าปาย
โ รง าร าอา าร ํา รับผ้ งอาย าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม า องรางวัลประ วดผ้ งอาย ภาพดี า องรางวัล าร
แ ดงผ้ งอาย าใบประ าศ ียรติบัตรผ้ งอาย าวั ดอป รณ
รดน้ํา อพรผ้ งอาย าจ้าง มาติดตั้ง วที า รื่อง ียง และ
าวั ดอป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 112
ลําดับที่ 3
4. โ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมประ พณีแ ทียน ้าพรรษา
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมประ พณีแ
ทียน ้าพรรษา อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ชน าปายโ รง าร าปายรถบปผชาติ า
จ้าง มาต แตงรถบปผชาติพร้อมต แตงริ้ว บวน และ าวั ด
อป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 112
ลําดับที่ 4
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5. โ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมประ พณี ระยา ารทไทย

จํานวน

20,000 บาท

6. โ รง าร ง ริมศา นาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( มบ้านรั ษาศีล จํานวน
้า)

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษวัฒนธรรมประ พณี
ระยา ารทไทย อง ารบริ าร วนตําบลวังมวง ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ชน าปายโ รง าร าอา าร าน้ํา
แ ็ง าน้ําดื่ม าต แตง ถานที่ าวัตถดิบใน าร วน ระยา
าทร าจ้าง มา รื่อง ียง และ าวั ดอป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 113
ลําดับที่ 8

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริมศา นาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มบ้านรั ษาศีล ้า) ทั้ง 13 วัด ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ชน าปายโ รง าร าอา าร าน้ํา
แ ็ง าน้ําดื่ม าอา ารวาง าวั ด อป รณต แตง ถาน
ที่ าจ้าง มาติดตั้ง ต็นท าใช้จายในพิธี ปิด-ปิด
โ รง าร และ าวั ดอป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 113
ลําดับที่ 10
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7. โ รง าร ง ริม าร รียนร้และอนรั ษ ืบ ้นแ ลงโบราณ ดี
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม าร รียนร้แ ลง
โบราณ ดีบ้านโปงตะ บ มที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2564
ชน าปายโ รง าร าอา าร าน้ําแ ็ง าน้ําดื่ม า
อา ารวาง าต แตง ถานที่ าจ้าง มาติดตั้ง ต้นท และ าใช้
จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 113
ลําดับที่ 7

จํานวน

35,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้

รวม

60,000 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

1. โ รง ารตามพระราชดําริพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร จํานวน
ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตรและโ รง ารตามพระ
ราช าวนีย ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปี ลวง

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

าํ รับจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน ารรั ษาและ
อนรั ษ าร ง ริมและ นับ นนดแลทรัพยา รธรรมชาติ ี่ยว
ับ “ดิน น้ํา ปา” ารรั ษาและ ารปล ปา ารดแลรั ษา
แ ลงน้ําลํา ลอง ตามพระราชดําริพระบาท ม ด็จพระบรมชน า
ธิ บศร ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตรและ
โ รง ารตามพระราช าวนีย ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง โดยดํา นิน ารจัด
า ล้าไม้พันธไม้ พาะชํา ล้าไม้ ปย มี ําจัดศัตรพืชตลอด
จน ารดแลรั ษา ล้าไม้ในโ รง ารฯ พื่อนําปล ในพื้นที่
าธารณะ ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 138
ลําดับที่ 6
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2. โ รง ารอนรั ษพืชพื้น มือง พาะพันธต้นลานพื้นที่ตําบลวังมวง

จํานวน

30,000 บาท

รวม

14,987,663 บาท

รวม

14,987,663 บาท

รวม

14,987,663 บาท

จํานวน

277,768 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษพืชพื้น มือง พาะพันธ
ต้นลานพื้นที่ตําบลวังมวง ใน ารดํา นิน ิจ รรม ํารวจจํานวนต้น
ลานและติด มาย ล ประจําต้นลาน ชน าจ้าง ํารวจ าติด
มาย ล ประจําต้น และ าวั ดอป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ป็น
ต้น ตามพระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ดา ยามบรมราช มารี
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
ลงวันที่ 24 ร ฎา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6
/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 138
ลําดับที่ 5
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง มในอัตราร้อยละ ้า อง
าจ้างพนั งานจ้างทั้ง มดใน ัง ัด ตามพระราชบัญญัติประ ัน
ัง ม ( ํานั ปลัด)
-พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
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งิน มทบ องทน งินทดแทน

จํานวน

5,560 บาท

จํานวน

10,627,200 บาท

จํานวน

3,074,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทดแทนในอัตราร้อยละศนยจด
อง อง าจ้างโดยประมาณทั้งปี องพนั งานจ้างทั้ง มดใน
ัง ัดตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน ( ํานั ปลัด)
-พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพผ้ งอาย ตามโ รง าร
ร้าง ลั ประ ันรายได้แ ผ้ งอาย ที่มี ิทธิได้รับ งิน
ง ราะ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 139
ลําดับที่ 2
บี้ยยังชีพ นพิ าร
พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ นพิ าร ตามโ รง าร
นับ นน าร ร้าง วั ดิ ารทาง ัง มใ ้แ ผ้พิ าร รือ
ทพพลภาพ ที่มี ิทธิได้รับ งิน ง ราะ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย ( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วาม
พิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 139
ลําดับที่ 3
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บี้ยยังชีพผ้ปวย อด

จํานวน

66,000 บาท

จํานวน

418,935 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพผ้ปวย อด มี ิทธิได้รับ
งิน ง ราะ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ าร
ยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 139
ลําดับที่ 4
ํารองจาย
พื่อจาย รณีฉ ฉินที่มี ต าธารณภัย ิด ึ้น รือ รณี าร
ปอง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด าธารณ
ภัย รือ รณีฉ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน อง
ประชาชน ป็น วนรวมได้ ชน ารปอง ันและแ ้ไ ปัญ า
อท ภัย น้ําปาไ ล ลา แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟปาและ มอ วัน ป็นต้น
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1179 ลงวันที่ 15 มษายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 มภาพันธ 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 139
ลําดับที่ 5
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รายจายตาม ้อผ พัน
1. งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

จํานวน

227,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่ ํา รับ นับ นนและ ง ริม ารจัดบริ ารด้าน
าธารณ
าร ร้าง ริม ภาพและชวย ลือประชาชนใ ้ได้
รับบริ าร ภาพที่มี ณภาพตอ นื่อง ารจัด ระบวน าร รือ
ิจ รรม ง ริม ภาพและ ารปอง ันโร ใ ้ ับผ้ งอาย ผ้
พิ าร และ ารดแล ด็ ล็ ในชมชน ตลอดจนศนยพัฒนา
ณภาพชีวิตผ้ งอาย ป็นต้น มทบไมน้อย วาร้อยละ ้า
ิบ รณีรายได้ ององ รป รอง วนท้องถิ่นไมรวม งินอด
นน ง วา 20 ล้านบาท ( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน
พ.ศ. 2561 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
งินชวยพิ ศษ
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ าทําศพใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ผ้รับ
บํานาญ ล จ้างและพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตําบลวัง
มวงที่ถึงแ วามตาย ตามระ บียบที่ ํา นด
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
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งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ป็น า มทบ องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ํานวณจายในอัตราร้อยละ 1 องงบประมาณราย
รับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไมรวม งินอด นนท
ประ ภท และ งินจาย าด ะ ม ไมรวมรายได้ประ ภท
พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อทิศใ ้) (วิธี
ํานวณ 28,000,000 x 1 % = 280,000 บาท 28,000,000
ือ ประมาณ ารรายรับ ทธิ องปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม
รวม งินอด นน) ( ํานั ปลัด)
-พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212
ลงวันที่ 20 มษายน 2563
- นัง ือ ํานั งาน องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลง
วันที่ 30 ันยายน 2562

จํานวน

280,000 บาท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

66,000
277,768
10,627,200
5,560

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

280,000

ส้ารองจ่าย

418,935

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

227,800

เงินค่าตอบแทนประจ้า
ต้าแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,074,400

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

หน้า : 2/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

รวม
10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

227,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

66,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

277,768

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10,627,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5,560

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

280,000

ส้ารองจ่าย

418,935

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ้า
ต้าแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,074,400
42,120

42,120

2,491,200

2,491,200

หน้า : 3/24
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

661,920

1,147,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

43,260

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

61,800

71,340

933,060

1,128,960

เงินประจ้าต้าแหน่ง

42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

28,000

3,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

10,000

ค่าเช่าบ้าน

60,000

42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

5,000

เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

35,000

หน้า : 4/24
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120

3,397,800

5,207,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

226,290

269,550

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

219,780

352,920

4,803,300

6,865,320

ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า

502,320

502,320

เงินประจ้าต้าแหน่ง

210,000

294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

52,300

83,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

440,000

495,000

ค่าเช่าบ้าน

343,200

445,200

20,000

35,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

รวม

86,400

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หน้า : 5/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานคน
1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ท้ากิจกรรม/โครงการ
ออกบริการประชาชน

216,000

30,000

1. ค่าบอกรับวารสาร

5,000

1. ค่าส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์
2. ค่าจ้างเหมาบริการ
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

9,495
207,000

216,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานคน
3. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

20,000

3. ค่าจ้างเหมาบริการ
3. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

30,000

4. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร
4. ค่าตรวจสอบคุณภาพ
น้้าประปา

30,000
3,500

หน้า : 6/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานคน

216,000

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ท้ากิจกรรม/โครงการ
ออกบริการประชาชน

30,000

1. ค่าบอกรับวารสาร

15,000

1. ค่าส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000
9,495

2. ค่าจ้างเหมาบริการ

216,000

639,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานคน

216,000

216,000

3. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

20,000

3. ค่าจ้างเหมาบริการ

30,000

30,000

3. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

30,000

60,000

4. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

45,600

75,600

4. ค่าตรวจสอบคุณภาพ
น้้าประปา

3,500

หน้า : 7/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

5. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
(รปภ.)
5. ค่าบอกรับวารสาร

3,000

6. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่
7. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ท้าหนังสือส้าคัญส้าหรับ
ที่หลวง (นสล.)

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

8. ค่าธรรมเนียมชื่อ
เว็บไซต์ (โดเมนเนม)
และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
บนอินเตอร์เน็ต (รายปี)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด
1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

20,000

หน้า : 8/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
5. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
(รปภ.)

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

180,000

5. ค่าบอกรับวารสาร

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

180,000
3,000

6. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

10,000

10,000

7. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ท้าหนังสือส้าคัญส้าหรับ
ที่หลวง (นสล.)

25,000

25,000

8. ค่าธรรมเนียมชื่อ
เว็บไซต์ (โดเมนเนม)
และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
บนอินเตอร์เน็ต (รายปี)

2,500

2,500

125,000

125,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

100,000

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

หน้า : 9/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

100,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งท้องถิ่น

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

1. โครงการตามพระ
ราชด้าริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
1. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน
1. โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก

30,000

25,000

10,000

20,000

หน้า : 10/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

120,000

290,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งท้องถิ่น

440,000

440,000

1. โครงการตามพระ
ราชด้าริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

30,000

1. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน

25,000

1. โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก

10,000

หน้า : 11/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

1. โครงการอบรม
คุณธรรมน้าเยาวชน
สร้างสรรค์สังคมและสิ่ง
แวดล้อม

50,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก
2. โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า
2. โครงการด้าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญ

50,000

94,500

25,000

หน้า : 12/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

1. โครงการอบรม
คุณธรรมน้าเยาวชน
สร้างสรรค์สังคมและสิ่ง
แวดล้อม

50,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา
งบด้าเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

100,000

100,000

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก

50,000

2. โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

94,500

2. โครงการด้าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญ

25,000

หน้า : 13/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

2. โครงการประชุมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ประจ้าปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

13,000

2. โครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
(ปรับปรุง)
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

2. โครงการอนุรักษ์พืช
พื้นเมืองเพาะพันธุ์ต้น
ลานพื้นที่ต้าบลวังม่วง
2. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

30,000

50,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
3. โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและสร้าง
จิตส้านึกเพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

22,000

หน้า : 14/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

2. โครงการประชุมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ประจ้าปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
2. โครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
(ปรับปรุง)
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

13,000

50,000

50,000

2. โครงการอนุรักษ์พืช
พื้นเมืองเพาะพันธุ์ต้น
ลานพื้นที่ต้าบลวังม่วง

30,000

2. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

50,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
3. โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและสร้าง
จิตส้านึกเพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

300,000

300,000

22,000

หน้า : 15/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

3. โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ประจ้าปีงบ
ประมาณ 2564
3. โครงการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

10,000

3. โครงการทัศนศึกษา
แด่น้องปฐมวัย
3. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

55,000

4. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
4. โครงการตรวจ
ติดตามสุขภาพเด็กเล็ก
ประกวดหนูน้อยฟันสวย

10,000

4. โครงการฝึกอบรม
และฝึกทบทวน (อปพร.)
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

57,200

50,000

หน้า : 16/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
3. โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ประจ้าปีงบ
ประมาณ 2564

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

3,700

รวม

3,700

3. โครงการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

10,000

3. โครงการทัศนศึกษา
แด่น้องปฐมวัย

100,000

3. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์

55,000

4. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000

5,000

4. โครงการตรวจ
ติดตามสุขภาพเด็กเล็ก
ประกวดหนูน้อยฟันสวย

10,000

4. โครงการฝึกอบรม
และฝึกทบทวน (อปพร.)
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

57,200

4. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

50,000

หน้า : 17/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

5. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา “ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์”

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

259,080

5. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

20,000

6. โครงการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (หมู่บ้านรักษา
ศีลห้า)

30,000

6. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา “ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์2”
7. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และอนุรักษ์สืบ
ค้นแหล่งโบราณคดี

324,320

35,000

7. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา “ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3”
ค่าวัสดุ

299,060

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

125,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25,000

35,000

หน้า : 18/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

5. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา “ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์”

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

259,080

5. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

20,000

6. โครงการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (หมู่บ้านรักษา
ศีลห้า)

30,000

6. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา “ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์2”

324,320

7. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และอนุรักษ์สืบ
ค้นแหล่งโบราณคดี

35,000

7. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา “ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3”

299,060

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

320,000

480,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

153,000

178,000

หน้า : 19/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000

วัสดุส้ารวจ

4,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

95,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุส้านักงาน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าครุภัณฑ์

55,000

1,073,072
15,000
260,000

20,000

5,000

5,000

30,000

31,840
5,000
43,200

ค่าน้้าประปา ค่าน้้าบาดาล
ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน

25,000
48,500

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)
งบด้าเนินงาน

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

65,000

หน้า : 20/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
30,000

วัสดุส้ารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

10,000

20,000

315,000

435,000

25,000

128,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000
1,073,072

วัสดุการเกษตร

15,000

30,000

วัสดุก่อสร้าง

30,000

310,000

8,000

18,000

130,000

191,840

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุส้านักงาน
วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

90,000
4,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
งบด้าเนินงาน

รวม

5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

87,000

130,200

ค่าน้้าประปา ค่าน้้าบาดาล

1,000

1,000

300,000

365,000

ค่าบริการไปรษณีย์

30,000

30,000

ค่าบริการโทรศัพท์

10,000

10,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

หน้า : 21/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

1. รถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. โครงการก่อสร้าง
อาคารส้านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังม่วง (หลังใหม่)

4,300,000

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

1. ค่าจ้างที่ปรึกษา
ส้ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
งานบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนเทศบาล
ต้าบลวังม่วง

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนส้าหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน
1. อุดหนุนอ้าเภอวังม่วง

1,784,000
70,000

หน้า : 22/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

1. รถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
2,400,000

รวม
2,400,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. โครงการก่อสร้าง
อาคารส้านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังม่วง (หลังใหม่)

4,300,000

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

1. ค่าจ้างที่ปรึกษา
ส้ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
งานบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล

15,000

15,000

45,000

45,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนเทศบาล
ต้าบลวังม่วง
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนส้าหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน
1. อุดหนุนอ้าเภอวังม่วง

1,784,000
70,000

หน้า : 23/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
นันทนาการ

แผนงาน
รวม

14,987,663

60,000

420,000

138,000

7,248,540

229,495

7,040,392

147,200

หน้า : 24/24

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 14:41:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
รวม

19,228,710

รวม
49,500,000

