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ข้อบัญญัต ิ

 

เรื่อง 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุร ี



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บลวงม่วง
ภ วงม่วง  จง วดสร บรี



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บลว มว

บดน ถ วล ทผบร รท ถน รบร ร วนต บลว มว ด น ร บ ต บ
ปร ม ณร ย ยปร ปต ภ รบร ร วนต บลว มว ร น นน น น ผบร รท ถน

รบร 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. 2565 ด ต ปน

1. ถ น ร ล
1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป

ถล บปร ม
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 66,858,956.10 บ ท

1.1.2 น ม นวน 74,809,250.06 บ ท

1.1.3 นทน ร น ม นวน 34,466,858.27 บ ท

1.1.4 ร ย ร น น ว บบ นผ พน ล ย ม ด บ ย นวน 0 ร ร รวม 0.00
บ ท

1.1.5 ร ย ร น น ว ดยย ม ด นผ พน นวน 5 ร ร รวม 514,398.12 บ ท

1.2 น นวน 0.00 บ ท

นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 30 ร ฎ ม พ.ศ. 2564 รป ร วนท ถนม
ถ น ร น ด น

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563
2.1 ร ยรบ ร นวน 48,755,033.27 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 198,778.15 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต นวน 612,737.20 บ ท

มวดร ย ด ทรพย น นวน 395,506.21 บ ท

มวดร ย ด ธ รณป ภ ล รพ ณ ย นวน 0.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด นวน 41,279.00 บ ท

มวดร ย ด ทน นวน 0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 26,541,807.71 บ ท

มวด น ด นนทว ป นวน 20,964,925.00 บ ท

2.2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร นวน 291,306.60 บ ท

2.3 ร ย ย ร นวน 41,443,480.23 บ ท ปร บดวย



บ ล นวน 13,605,900.50 บ ท

บบ ล ร นวน 14,203,076.00 บ ท

บด นน น นวน 6,927,421.02 บ ท

บล ทน นวน 4,403,328.35 บ ท

บ น ด นน นวน 2,288,754.36 บ ท

บร ย ย ืน นวน 15,000.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร นวน 291,306.60 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พื ด นน รต ม น น ท นวน 8,705,362.43 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทน ร น ม นวน 0.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท



คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วนต บลว มว
ภ ว มว วด ร บร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 198,778.15 415,000.00 266,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต

612,737.20 586,780.00 548,900.00

มวดร ยได้ ทรพย น 395,506.21 400,000.00 390,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 41,279.00 60,200.00 55,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,248,300.56 1,461,980.00 1,260,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 26,541,807.71 26,538,020.00 26,740,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,541,807.71 26,538,020.00 26,740,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ด นนท่วไป 20,964,925.00 21,500,000.00 21,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,964,925.00 21,500,000.00 21,500,000.00

รวม 48,755,033.27 49,500,000.00 49,500,000.00



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 13,605,900.50 14,987,663.00 15,380,200.00

งบบุคลากร 14,203,076.00 16,667,070.00 16,589,731.00

งบดา นินงาน 6,927,421.02 9,231,267.00 10,011,719.00

งบลงทุน 4,403,328.35 6,700,000.00 5,492,150.00

งบ งินอุดหนุน 2,288,754.36 1,899,000.00 2,026,200.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 0.00

41,443,480.23 49,500,000.00 49,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง  จัง วัดสระบรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลวังม่วง
อา ภอวังม่วง  จัง วัด ระบรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 14,317,582

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 1,390,180

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,126,971

แผนงาน าธารณ ข 557,355

แผนงาน ังคม ง คราะ 1,100,100

แผนงาน ค ะและชมชน 1,188,780

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน 120,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 7,848,832

แผนงานการ กษตร 30,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,380,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ ม

ภ ม ด บุ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,380,200 15,380,200
     บ 15,380,200 15,380,200

น้ : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,918,450 635,400 2,809,812 90,360 10,454,022
     น ดื น (ฝ่ ย มื ) 3,175,920 0 0 0 3,175,920

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 3,742,530 635,400 2,809,812 90,360 7,278,102

งบดา นินงาน 2,726,160 85,400 776,000 41,000 3,628,560
     ต บแทน 423,100 55,400 155,000 11,000 644,500

     ใช้ ย 1,328,000 30,000 501,000 30,000 1,889,000

     ดุ 485,000 0 95,000 0 580,000

     ธ ณูปโภ 490,060 0 25,000 0 515,060

งบลงทุน 124,000 0 66,000 0 190,000
     ุภณฑ 124,000 0 66,000 0 190,000

งบ งินอุดหนุน 45,000 0 0 0 45,000
     น ุด นุน 45,000 0 0 0 45,000

น้ : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 812,160 812,160
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 812,160 812,160

งบดา นินงาน 578,020 578,020
     ต บแทน 57,000 57,000

     ใช้ ย 360,600 360,600

     ดุ 160,420 160,420

น้ : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,144,164 1,265,813 2,409,977
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 1,144,164 1,265,813 2,409,977

งบดา นินงาน 700,200 1,837,444 2,537,644
     ต บแทน 5,000 5,000 10,000

     ใช้ ย 416,000 793,930 1,209,930

     ดุ 171,000 1,038,514 1,209,514

     ธ ณูปโภ 108,200 0 108,200

งบลงทุน 31,300 316,850 348,150
     ุภณฑ 31,300 316,850 348,150

งบ งินอุดหนุน 0 1,831,200 1,831,200
     น ุด นุน 0 1,831,200 1,831,200

น้ : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 90,360 0 90,360
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 90,360 0 90,360

งบดา นินงาน 234,995 152,000 386,995
     ต บแทน 11,000 120,000 131,000

     ใช้ ย 193,995 17,000 210,995

     ดุ 30,000 15,000 45,000

งบ งินอุดหนุน 80,000 0 80,000
     น ุด นุน 80,000 0 80,000
แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 788,100 788,100
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 788,100 788,100

งบดา นินงาน 312,000 312,000
     ต บแทน 11,000 11,000

     ใช้ ย 301,000 301,000

น้ : 5/8



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 521,280 521,280
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 521,280 521,280

งบดา นินงาน 667,500 667,500
     ต บแทน 14,000 14,000

     ใช้ ย 160,000 160,000

     ดุ 493,500 493,500
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 50,000 50,000
     ใช้ ย 50,000 50,000

งบ งินอุดหนุน 70,000 70,000
     น ุด นุน 70,000 70,000

น้ : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 200,000 240,000 440,000
     ใช้ ย 200,000 240,000 440,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 785,264 728,568 1,513,832
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 785,264 728,568 1,513,832

งบดา นินงาน 1,361,000 20,000 1,381,000
     ต บแทน 50,000 10,000 60,000

     ใช้ ย 499,000 10,000 509,000

     ดุ 812,000 0 812,000

งบลงทุน 367,000 4,587,000 4,954,000
     ุภณฑ 367,000 0 367,000

     ท่ดนแ ่ ้ 0 4,587,000 4,587,000

น้ : 7/8



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 30,000 30,000
     ใช้ ย 30,000 30,000

น้ : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

งค รบร ร วนต บลวงมวง
ภ วงมวง  จง วด ร บุร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 1,159,234.08 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     ภ ษบ รุงท งท่ 287,313.36 15,511.53 10,000.00 -10.00 % 9,000.00
     ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง 0.00 74,809.62 300,000.00 -48.33 % 155,000.00
     ภ ษป้ ย 80,453.00 108,457.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,527,000.44 198,778.15 415,000.00 266,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร 2,298.90 2,677.20 2,000.00 30.00 % 2,600.00
     ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย 383,280.00 383,820.00 380,000.00 0.00 % 380,000.00
     ค ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่

รโฆษณ
120.00 50.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร 11,639.00 13,366.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00
     ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 780.00 1,120.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค ธรรม นยม ื่น ๆ 1,910.00 1,410.00 1,800.00 -16.67 % 1,500.00
     ค ปรบ รผด ญญ 63,391.00 37,614.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

143,920.00 169,720.00 140,000.00 -28.57 % 100,000.00

     ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร 1,360.00 1,420.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00
     ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ 660.00 1,540.00 880.00 -43.18 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 609,358.90 612,737.20 586,780.00 548,900.00

วนท่พมพ : 8/8/2564  17:05:17 น  : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บ้ย 430,777.73 395,506.21 400,000.00 -2.50 % 390,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 430,777.73 395,506.21 400,000.00 390,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข ย ร รจดซื้ จดจ ง 51,100.00 1,600.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     ค รบร ง น แล ถ ย ร 365.00 1.00 200.00 -50.00 % 100.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 52,973.50 39,678.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 104,438.50 41,279.00 60,200.00 55,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 880,096.88 1,190,323.71 880,000.00 0.00 % 880,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 9,816,431.66 8,808,340.40 9,500,000.00 -5.26 % 9,000,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 6,757,055.72 6,529,016.24 6,488,020.00 3.27 % 6,700,000.00
     ภ ษธุร จ ฉพ 1,092,352.97 274,263.99 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     ภ ษ รรพ มต 7,248,285.37 6,297,097.17 6,000,000.00 8.33 % 6,500,000.00
     ค ภ ค ลวงแร 1,913,138.19 1,973,793.98 1,600,000.00 12.50 % 1,800,000.00
     ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม 63,756.00 55,958.22 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

1,974,805.00 1,408,244.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

     ค ธรรม นยมแล ค ใชน้ บ ด ล 10,640.00 4,770.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,756,561.79 26,541,807.71 26,538,020.00 26,740,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 20,173,263.00 20,964,925.00 21,500,000.00 0.00 % 21,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,173,263.00 20,964,925.00 21,500,000.00 21,500,000.00
รวมทุกหมวด 52,601,400.36 48,755,033.27 49,500,000.00 49,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตาบลวังมวง

อา ภอวังมวง จัง วัด ระบรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 266,000 บาท
ภาษีโรง รือนและที่ดิน จานวน 2,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีจา ล นีคางชาระไดลดลง

ภาษีบารงทองที่ จานวน 9,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีจา ล นีคางชาระไดลดลง

ภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง จานวน 155,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผาน นื่องจา คาดวาจะจัด
็บภาษีไดลดลง

ภาษีป้าย จานวน 100,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีไดไ ล คียง ับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 548,900 บาท
คาธรรม นียมใบอนญาต ารขาย รา จานวน 2,600 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวมา วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีได พิ่มขึน

คาธรรม นียม ็บและขนมลฝอย จานวน 380,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีไดไ ล คียง ับปที่ผานมา

คาธรรม นียมปิด โปรย ติดตังแผนประ าศ รือแผนปลิว พื่อ าร
โฆษณา

จานวน 100 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีไดไ ล คียง ับปที่ผานมา
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คาธรรม นียม ี่ยว ับ ารควบคมอาคาร จานวน 12,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวมา วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีได พิ่มขึน

คาธรรม นียม ี่ยว ับทะ บียนพาณิชย จานวน 1,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีไดไ ล คียง ับปที่ผานมา

คาธรรม นียมอื่น ๆ จานวน 1,500 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีไดลดลง

คาปรับ ารผิด ัญญา จานวน 50,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีไดไ ล คียง ับปที่ผานมา

คาใบอนญาตประ อบ ารคา า รับ ิจ ารที่ ปนอันตรายตอ
ขภาพ

จานวน 100,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บคาใบอนญาตประ อบ ารคา า รับ ิจ ารที่ ปนอันตราย
ตอ ขภาพไดลดลง

คาใบอนญาต ี่ยว ับ ารควบคมอาคาร จานวน 1,200 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวมา วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีได พิ่มขึน

คาใบอนญาตอื่น ๆ จานวน 500 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
จัด ็บภาษีไดลดลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 390,000 บาท
ดอ บีย จานวน 390,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับอัตราดอ บีย งินฝา ธนาคารลดลง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,100 บาท
คาขาย อ าร ารจัดซือจัดจาง จานวน 5,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ขายแบบแปลนไดลดลง
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คารับรอง า นาและถาย อ าร จานวน 100 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวามีผ
มาขอคัด า นาและถาย อ ารลดลง

รายได บ็ด ตล็ดอื่น ๆ จานวน 50,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวมา วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
มีรายได บ็ด ตล็ด พิ่มขึน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,740,000 บาท

ภาษีรถยนต จานวน 880,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รรไ ล คียง ับปที่ผานมา

ภาษีมลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผนฯ จานวน 9,000,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รรลดลง

ภาษีมลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายไดฯ จานวน 6,700,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวมา วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รร พิ่มขึน

ภาษีธร ิจ ฉพาะ จานวน 300,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รรลดลง

ภาษี รรพ ามิต จานวน 6,500,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวมา วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รร พิ่มขึน

คาภาค ลวงแร จานวน 1,800,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวมา วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รร พิ่มขึน

คาภาค ลวงปิโตร ลียม จานวน 50,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไวนอย วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รรลดลง
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คาธรรม นียมจดทะ บียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎ มาย
ที่ดิน

จานวน 1,500,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับ วาปที่ผานมา นื่องจา คาดวา
จะไดรับ ารจัด รรไ ล คียง ับปที่ผานมา

คาธรรม นียมและคาใชนาบาดาล จานวน 10,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รรไ ล คียง ับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,500,000 บาท

งินอด นนทั่วไป จานวน 21,500,000 บาท

คาชีแจง ประมาณ ารไว ทา ับปที่ผานมา นื่องจา คาดวาจะ
ไดรับ ารจัด รรไ ล คียง ับปที่ผานมา า รับดา นิน ารตาม
อานาจ นาที่และภาร ิจถายโอน ลือ ทา ดังราย ารตอไปนี
- งินอด นนทั่วไป า รับดา นิน ารตามอานาจ นาที่และภาร ิจ
ถายโอน
- งินอด นน า รับ นับ นนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ คาจัด าร รียน าร อน/คา นัง ือ
รียน/คาอป รณ าร รียน/คา ครื่องแบบนั รียน/คา ิจ รรม
พัฒนาผ รียน)
- งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ริม นม)
- งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน
- งินอด นน า รับ นับ นน บียยังชีพผปวย อด
- งินอด นน า รับ นับ นนศนยพัฒนา ด็ ล็ งิน ดือน คา
ตอบแทน งิน พิ่มคาครองชีพและ วั ดิ าร า รับขาราช ารคร
ผดแล ด็ พนั งานจางผดแล ด็ )
- งินอด นน า รับ นับ นน าร ง คราะ บียยังชีพผ งอาย
- งินอด นน า รับ นับ นน าร ง คราะ บียยังชีพคนพิ าร
- งินอด นน า รับ ารวจขอมลจานวน ัตวและขึนทะ บียน ัตว
ตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัข
บา ตามปณิธาน ศา ตรจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จา
ฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อัครรา มารี รมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
- งินอด นน า รับขับ คลื่อนโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบา ตามปณิธาน ศา ตร
จารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ
อัครราช มารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี
- งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราช
ดาริดาน าธารณ ข
ปนตน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 225,573.00 204,817.00 273,528.00 3.46 % 283,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,580.00 10,468.00 9,800.00 2.04 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,935,700.00 9,397,600.00 10,627,200.00 1.61 % 10,798,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,745,800.00 2,807,200.00 3,074,400.00 4.68 % 3,218,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 47,000.00 56,500.00 66,000.00 9.09 % 72,000

เงินสารองจาย 256,683.00 636,615.50 558,935.00 -64.22 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 0.00 100 % 560,000

1.  เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (องค์การบริ ารสวนตาบลวัง
มวง)

0.00 227,700.00 0.00 0 % 0

1. เงินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

0.00 0.00 227,800.00 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลวังมวง
อาเภอวังมวง    จัง วัดสระบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น(องค์การบริ ารสวนตาบลวังมวง)

181,278.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0.00 0.00 0.00 100 % 228,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

260,000.00 265,000.00 560,000.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทาศพข้าราชการ/พนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้างประจา 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

เงินชวยคาทาศพพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รวมงบกลาง 12,661,614.00 13,605,900.50 15,407,663.00 15,380,200
รวมงบกลาง 12,661,614.00 13,605,900.50 15,407,663.00 15,380,200
รวมงบกลาง 12,661,614.00 13,605,900.50 15,407,663.00 15,380,200

รวมแผนงานงบกลาง 12,661,614.00 13,605,900.50 15,407,663.00 15,380,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080.00 514,080.00 514,080.00 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 514,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,520,771.00 2,491,200.00 2,491,200.00 0 % 2,491,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,205,491.00 3,175,920.00 3,175,920.00 3,175,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,436,570.00 3,931,538.00 4,803,300.00 -46.99 % 2,546,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

15,240.00 127,882.00 226,290.00 -57.19 % 96,870

เงินประจาตาแ นง 161,000.00 210,000.00 210,000.00 -20 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 0.00 478,020.00 502,320.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,273,327.00 3,026,058.00 3,397,800.00 -73.77 % 891,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 151,801.00 219,474.00 219,780.00 -81.74 % 40,140

เงินอื่น ๆ 84,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,121,938.00 7,992,972.00 9,359,490.00 3,742,530
รวมงบบุคลากร 8,327,429.00 11,168,892.00 12,535,410.00 6,918,450

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 320,000.00 -31.25 % 220,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,960.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 131,896.00 256,000.00 343,200.00 -59.44 % 139,200

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0.00 0.00 0.00 100 % 53,900

รวมค่าตอบแทน 170,816.00 311,910.00 735,500.00 423,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาบอกรับวารสาร 0.00 2,420.00 5,000.00 -100 % 0

1. รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

2.  คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน 0.00 234,000.00 0.00 0 % 0

2. คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน 0.00 0.00 216,000.00 -100 % 0

2. คาจ้างเ มาบริการเอกชน 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

3.  คาจ้างเ มาบริการ 0.00 51,108.00 0.00 0 % 0

3. คาจ้างเ มาบริการ  0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

4.  คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 39,630.20 0.00 0 % 0

4. คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

4. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 45,600.00 -100 % 0

5.  คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

0.00 129,024.00 0.00 0 % 0
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5. คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

0.00 0.00 162,000.00 -100 % 0

5. คาธรรมเนียมตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

6.  คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 9,981.00 0.00 0 % 0

6. คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

6. คาจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริ าร
สวนตาบล

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

7. คาใช้จายในการจัดทา นังสือสาคัญ
สา รับที่ ลวง  (นสล.)

0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

8.  คาธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) 
และคาเชาพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต 
(รายป)

0.00 1,662.78 0.00 0 % 0

9.คาจ้างจัดทาเว็บไซต์ 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร  1,050.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่รักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) 

101,760.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน 213,640.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 26,913.73 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมชื่อเว็บไซด์ (โดเมนเนม) และ
คาเชาพื้นที่เว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ท (รายป)

1,662.78 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  214,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบอกรับวารสาร  2,430.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงระบบสายเครือขายอินเตอร์เน็ต
ภายในสานักงาน ที่ทาการ อบต.วังมวง

9,769.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 88,664.00 86,860.00 125,000.00 -24 % 95,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

2.  คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 45,925.00 0.00 0 % 0

2. คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

3.  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 326,214.16 0.00 0 % 0

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

3.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

4.  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0.00 3,050.00 0.00 0 % 0

4. คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

4.คาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

5.คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 219,398.60 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา     32,345.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง  19,907.07 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเมินความพึงพอใจจาก
ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริ าร
สวนตาบลวังมวง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
2562

15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 146,834.86 162,929.28 345,000.00 -42.03 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,106,675.04 1,092,804.42 1,309,100.00 1,328,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 68,040.00 57,172.65 75,000.00 73.33 % 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,415.00 15,894.56 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,130.00 18,590.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 33,027.87 6,852.28 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 48,600.04 141,040.00 150,000.00 -66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 324,960.00 310,290.00 360,000.00 -44.44 % 200,000

วัสดุการเกษตร 12,180.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,860.00 13,610.00 20,000.00 0 % 20,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 526,212.91 599,449.49 690,000.00 485,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 406,545.53 417,879.68 300,000.00 27.35 % 382,060

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,530.83 5,585.40 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 3,911.00 10,000.00 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,257.60 85,257.60 87,000.00 0 % 87,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 497,333.96 512,633.68 408,000.00 490,060
รวมงบดาเนินงาน 2,301,037.91 2,516,797.59 3,142,600.00 2,726,160

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 0.00 126,000.00 0.00 0 % 0

1.เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  15  ลิตร 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

2.  ตู้เ ล็ก 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

2.ตู้เ ล็ก  แบบ  2  บาน 0.00 0.00 0.00 100 % 23,600

3. โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จานวน 1 ตัว 

0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

3.เก้าอี้สานักงาน  แบบมีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 100 % 5,400
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4. เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม  จานวน 1 ตัว 

0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

5. เครื่องโทรสาร แบบกระดาษความร้อน 
จานวน 1 เครื่อง

0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

คาเก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม  จานวน 2 ตัว 

4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม จานวน 1 ตัว

4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ เครื่องขนาด 
36,000 บีทียู  จานวน 1 เครื่อง

46,973.00 0.00 0.00 0 % 0

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

16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จานวน 2 ตัว

11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ฉากกั้น ้องพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง 
จานวน 1 ชุด

24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก 
จานวน 2 ลัง

8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

1.  รถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0

1.เครื่องสูบน้า(ปมกลอง) แบบ มุนขวา 0.00 12,300.00 0.00 0 % 0
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คาเครื่องสูบน้า(ปมกลอง) แบบ มุนขวา 
จานวน 1 ตัว

12,840.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาเครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้า(ซับ
เมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

0.00 14,980.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. กล้องวงจรปด แบบมุมมองคงที่ จานวน 2 
ตัว

0.00 5,350.00 0.00 0 % 0

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สา รับงาน
ประมวลผล  

0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 
(ไมรวมจอแสดงภาพ)

0.00 0.00 0.00 100 % 56,000

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์  สา รับงานประมวล
ผล  แบบที่ 1 

0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จานวน 4 ชุด

88,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 4 
เครื่อง

9,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จานวน 1 เครื่อง

2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1 
ชุด

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
รือชนิด LED สี  จานวน 1 เครื่อง

17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 
เครื่อง

5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1. คาบารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดสานักงาน

0.00 39,055.00 0.00 0 % 0

คาประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกขยะ แบบอัด
ท้าย ขนาดไมน้อยกวา 10 ลบ.ม. 

497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 768,713.00 266,185.00 2,400,000.00 124,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง ้องสุขา 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน 474,662.91 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 574,662.91 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 1,343,375.91 266,185.00 2,400,000.00 124,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1.  อุด นุนที่ทาการองค์การบริ ารสวน
ตาบลวังมวง

0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

1. อุด นุนเทศบาลตาบลวังมวง 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

1.อุด นุนเทศบาลตาบลคาพราน 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

อุด นุนสานักงานเทศบาลแสลงพัน ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ ารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลางที่วาการอาเภอวังมวง) จัง วัด
สระบุรี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

1.  คาจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในงานบริการ
ขององค์การบริ ารสวนตาบล

0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0

คาชลประทานค้างจาย 63,342.13 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 63,342.13 15,000.00 15,000.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 63,342.13 15,000.00 15,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 12,080,184.95 14,011,874.59 18,138,010.00 9,813,610
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 409,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 635,400
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 635,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 44,400

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 55,400
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 85,400

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 720,800
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 910,233.28 0.00 0.00 100 % 1,508,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

10,933.00 0.00 0.00 100 % 42,120

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 453,000.00 0.00 0.00 100 % 531,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 445,627.00 0.00 0.00 100 % 620,856
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 63,941.00 0.00 0.00 100 % 65,376

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,925,734.28 0.00 0.00 2,809,812
รวมงบบุคลากร 1,925,734.28 0.00 0.00 2,809,812

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

118,000.00 126,900.00 120,000.00 -75 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 50,950.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 181,110.00 126,900.00 120,000.00 155,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาบอกรับวารสาร 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

1.รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

2.  คาจ้างเ มาบริการ  0.00 151,056.00 0.00 0 % 0

2. คาจ้างเ มาบริการ 0.00 0.00 216,000.00 -100 % 0

2.คาจ้างเ มาบริการเอกชน 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000
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3.  คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 30,043.08 0.00 0 % 0

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

3.คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

4.คาจ้างทาระบบแผนที่ภาษี 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาจ้างเ มาบริการ 119,796.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 19,507.51 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  108,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 48,584.00 0.00 0 % 0

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

1.คาลงเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปรับปรุง)

0.00 349,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปรับปรุง) 

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
ประจาปงบประมาณ 2564 

0.00 0.00 3,700.00 -100 % 0
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3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจาป
งบประมาณ 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 28,568.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่
ภาษี ประจาป 2562 

32,100.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 5,350.00 4,270.00 25,000.00 80 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 313,321.51 582,953.08 414,700.00 501,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 54,253.00 45,753.00 55,000.00 9.09 % 60,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 250.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 2,890.00 2,550.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,010.00 16,830.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 60,403.00 65,133.00 76,000.00 95,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 15,649.00 45,564.00 60,000.00 -58.33 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,649.00 45,564.00 60,000.00 25,000
รวมงบดาเนินงาน 570,483.51 820,550.08 670,700.00 776,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบไม้ จานวน 2 ตัว 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.  ตู้เก็บเอกสาร  2  บานลื่อน  แบบกระจก 
 

0.00 19,200.00 0.00 0 % 0

1.ตู้เ ล็กแบบกระจก  2  บานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

2) เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม  จานวน 5 ตัว

10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โต๊ะทางานแบบเ ล็ก 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

3) โต๊ะไม้ น้าโฟเมก้า  จานวน 2 ตัว 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก 
จานวน 2 ลัง

28,800.00 0.00 0.00 0 % 0

4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 35,500.00 0.00 0 % 0

5) โต๊ะทางาน แบบเ ล็ก จานวน 1 ตัว 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โต๊ะทางานแบบเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถจักรยายนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา  จานวน 1 คัน

40,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จานวน 1 ชุด

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สา รับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จานวน 1 เครื่อง  

2,400.00 0.00 0.00 0 % 0

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับประมวลผล 
แบบที่ 1

0.00 19,200.00 0.00 0 % 0

3) จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จานวน 2 จอ

5,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
รือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง

17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 
เครื่อง

5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 148,800.00 108,900.00 0.00 66,000
รวมงบลงทุน 148,800.00 108,900.00 0.00 66,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,645,017.79 929,450.08 670,700.00 3,651,812
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 90,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 90,360
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 90,360

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 11,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 41,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 131,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,725,202.74 14,941,324.67 18,808,710.00 14,317,582
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ
ประจาองค์การบริ ารสวนตาบลวังมวง

0.00 72,950.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 72,950.00 0.00 0
รวมงบดาเนินงาน 0.00 72,950.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 72,950.00 0.00 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 69,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 673,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 812,160
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 812,160
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

38,400.00 18,600.00 41,100.00 26.52 % 52,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 38,400.00 18,600.00 41,100.00 57,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 13,900.00 -100 % 0

1.คาลงเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

2. คาใช้จายในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลสาคัญ

0.00 3,565.00 0.00 0 % 0

2. โครงการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลสาคัญ

0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

3. โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปญ าภัยแล้ง

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

3.โครงการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลปใ ม 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 42,200
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4. โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน (อป
พร.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

0.00 0.00 57,200.00 -100 % 0

4.โครงการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ 
2565

0.00 0.00 0.00 100 % 37,800

5.โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปญ าภัยแล้ง

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

6.โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน (อปพร.) 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

7.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแกเด็กและเยาวชนตาบลวัง
มวง ประจาป 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 20,600

8.คาใช้จายในการชวยเ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้านสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาใช้จายในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลสาคัญ 

8,409.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแกพนักงานสวนตาบลและ
พนักงานจ้าง, อปพร.อบต.วังมวง, และจิต
อาสาตาบลวังมวง  ประจาป 2562

20,450.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,859.00 3,565.00 106,100.00 360,600
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพา นะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 60,420

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 66,250.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 66,250.00 0.00 0.00 160,420
รวมงบดาเนินงาน 133,509.00 22,165.00 147,200.00 578,020

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาสายสงน้าดับเพลิง แบบผลิตจากยาง
สังเคราะ ์ชั้นดี  จานวน 2 ชุด 

19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 19,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 152,509.00 22,165.00 147,200.00 1,390,180
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 152,509.00 95,115.00 147,200.00 1,390,180

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 474,115.38 759,720.00 1,114,160.00 -39.35 % 675,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 328,800.00 967,263.00 1,147,320.00 -68.34 % 363,264
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,000.00 43,381.00 71,340.00 -41.38 % 41,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 890,915.38 1,812,364.00 2,374,820.00 1,144,164
รวมงบบุคลากร 890,915.38 1,812,364.00 2,374,820.00 1,144,164

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 3,200.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 25,200.00 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาบอกรับวารสาร 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

1.รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

2. คาจ้างเ มาบริการ 0.00 126,000.00 216,000.00 -100 % 0

2.คาจ้างเ มาบริการเอกชน 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

3.  คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0

3. คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

3.คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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4.  คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 23,087.66 0.00 0 % 0

4. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร  720.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  61,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 78,759.20 100,000.00 -100 % 0

1.คาลงเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,040.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 78,368.15 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 3,768.00 13,243.00 65,000.00 -23.08 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 184,896.15 247,989.86 436,000.00 416,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 19,866.00 41,464.00 46,840.00 6.75 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,645.00 2,995.50 5,000.00 340 % 22,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,750.00 2,420.00 55,000.00 -9.09 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 6,720.00 20,000.00 25 % 25,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 15,000.00 -86.67 % 2,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,500.00 2,620.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 31,761.00 56,219.50 171,840.00 171,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 65,000.00 0 % 65,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 27,974.64 29,156.82 43,200.00 0 % 43,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,974.64 29,156.82 108,200.00 108,200
รวมงบดาเนินงาน 244,631.79 333,366.18 741,240.00 700,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้น รือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จานวน 2 เครื่อง 

0.00 0.00 64,800.00 -100 % 0

1.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม ขนาด 60x150 ซม. 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบเ ล็ก จานวน 2 ตัว 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

2.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม ขนาด 75x150 ซม. 0.00 0.00 0.00 100 % 5,400

3. เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่ง
ุ้มด้วย นังเทียม  จานวน 4 ตัว 

0.00 7,200.00 0.00 0 % 0

3.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม ขนาด 75x180 ซม. 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:06:57 น้า : 27/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4. เก้าอี้ แบบเ ล็ก เบาะ นัง จานวน 30 ตัว 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

4.โต๊ะพับตะแกรง  ขนาด 75x180 ซม. 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

5.ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  (แบบกระจก
ใส)

0.00 0.00 0.00 100 % 9,600

คาตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก 
จานวน 2 ตู้

9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตู้เก็บเอกสาร 9 ชอง จานวน 6 ลัง 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บของ 9 ชอง จานวน 6 ลัง 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก 
จานวน 1 ลัง

4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบทึบ จานวน 
1 ลัง

4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

1.  เครื่องเลนปนป่ายเชือกทรงเอ 0.00 44,500.00 0.00 0 % 0

2.  เครื่องเลนกระดานลื่นโค้งสีสดใส 0.00 36,500.00 0.00 0 % 0

3.  เครื่องเลนบ้านกลางสนามพร้อมรั้ว 0.00 20,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปด(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง สา รับติดตั้งภายใน
บริเวณองค์การบริ ารสวนตาบลวังมวง และ
บริเวณโดม ลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
น้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2

0.00 0.00 11,844.00 -100 % 0
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โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปด(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง สา รับติดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 1

0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปด(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง สา รับติดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3

0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.  โครงการจัด าครุภัณฑ์สื่อการสอน
โทรทัศน์  DLTV  

0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปด แบบมุมมอง
คงที่

0.00 24,877.50 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

1.  อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader)

0.00 600.00 0.00 0 % 0

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับสานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

3.เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 2 
เครื่อง

0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19  นิ้ว) จานวน 1 ชุด

29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ 
LED สี จานวน 1 เครื่อง

15,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จานวน 2 เครื่อง

4,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1 
ชุด

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 
เครื่อง

2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

1.  แผนยางรองพื้นสังเคราะ ์ 0.00 152,000.00 0.00 0 % 0

แผนยางรองพื้นสังเคราะ ์ 160,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 296,800.00 459,677.50 160,644.00 31,300
รวมงบลงทุน 296,800.00 459,677.50 160,644.00 31,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,432,347.17 2,605,407.68 3,276,704.00 1,875,664
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 207,820.00 0.00 0.00 100 % 422,153

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 746,640.00 0.00 0.00 100 % 819,660

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 0.00 0.00 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 978,460.00 0.00 0.00 1,265,813
รวมงบบุคลากร 978,460.00 0.00 0.00 1,265,813
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0.00 8,490.00 20,000.00 -100 % 0

1.คาลงเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

2.  คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

3.คาใช้จายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

4. โครงการตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก 
ประกวด นูน้อยฟนสวย

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

4.คาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็ก

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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5. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ”์

0.00 0.00 259,080.00 -100 % 0

5.โครงการทัศนศึกษาแดน้องปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 100 % 28,100

6. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ”์

0.00 178,090.00 0.00 0 % 0

6. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ์2”

0.00 0.00 324,320.00 -100 % 0

6.โครงการตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก 
ประกวด นูน้อยฟนสวย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

7. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ์ 2”

0.00 377,450.00 0.00 0 % 0

7. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ์3”

0.00 0.00 299,060.00 -100 % 0

7.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์

0.00 0.00 0.00 100 % 185,815

8. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ์ 3”

0.00 350,670.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:06:57 น้า : 32/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

8.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ 2

0.00 0.00 0.00 100 % 229,145

9.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ 3

0.00 0.00 0.00 100 % 210,870

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

18,535.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการทัศนศึกษา
แดน้องปฐมวัย

56,360.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการสนับสนุนคา
ใช้จายในการบริ ารสถานศึกษา "ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2" (ข้อมูลเด็ก 
ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2561) 

391,730.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการสนับสนุนคา
ใช้จายในการบริ ารสถานศึกษา "ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3" (ข้อมูลเด็ก 
ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2561) 

353,830.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดาเนินโครงการสนับสนุนคา
ใช้จายในการบริ ารสถานศึกษา "ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์" (ข้อมูลเด็ก ณ  
วันที่ 10 มิถุนายน  2561) 

180,590.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

50,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 1,051,045.00 964,700.00 912,460.00 793,930
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 42,090

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 996,424

คาอา ารเสริม (นม) 908,512.26 853,406.46 1,073,072.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 908,512.26 853,406.46 1,073,072.00 1,038,514
รวมงบดาเนินงาน 1,959,557.26 1,818,106.46 1,985,532.00 1,837,444

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สนาม

1.เครื่องเลนบอบอล (6 ตร.ม.) 0.00 0.00 0.00 100 % 124,350

2.เครื่องเลนอุโมงค์ตัว นอน ลากสี 0.00 0.00 0.00 100 % 28,500

3.เครื่องเลนชุดปนป่าย+ชิงช้า+กระดานลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 164,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 316,850
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 316,850

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

1.  เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลาง
วัน

0.00 1,583,760.00 0.00 0 % 0
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1. เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลาง
วัน

0.00 0.00 1,784,000.00 -100 % 0

1.เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลาง
วัน

0.00 0.00 0.00 100 % 1,831,200

สนับสนุนโครงการอา ารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 6 แ ง

1,613,660.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,613,660.00 1,583,760.00 1,784,000.00 1,831,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,613,660.00 1,583,760.00 1,784,000.00 1,831,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,551,677.26 3,401,866.46 3,769,532.00 5,251,307
รวมแผนงานการศึกษา 5,984,024.43 6,007,274.14 7,046,236.00 7,126,971

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 46,000.00 44,500.00 48,500.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0.00 255.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 46,000.00 44,755.00 53,500.00 0
รวมงบดาเนินงาน 46,000.00 44,755.00 53,500.00 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพน มอกควัน  จานวน 2 เครื่อง 118,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 118,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 164,000.00 44,755.00 53,500.00 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 69,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 90,360
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 90,360

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 11,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1.  คาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

0.00 4,485.00 0.00 0 % 0

1. คาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0.00 0.00 9,495.00 -100 % 0

1.คาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0.00 0.00 0.00 100 % 9,495

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

2.  โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0.00 44,850.00 0.00 0 % 0

2. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0.00 0.00 94,500.00 -100 % 0

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

3.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
วัดนก

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

4.โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 100 % 94,500

5.คาใช้จายในการชวยเ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

8,256.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

28,451.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 36,707.00 49,335.00 103,995.00 193,995
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 72,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 22,944.01 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 20,700.00 18,300.00 25,000.00 -40 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 10,200.00 0.00 47,000.00 -68.09 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 125,844.01 18,300.00 72,000.00 30,000
รวมงบดาเนินงาน 162,551.01 67,635.00 175,995.00 234,995

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

1.อุด นุนสา รับการดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 162,551.01 67,635.00 175,995.00 405,355

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:06:58 น้า : 38/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 17,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 15,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 152,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 152,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 326,551.01 112,390.00 229,495.00 557,355
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 229,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 551,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 7,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 788,100
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 788,100

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 11,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเ มารถรับสงเด็กนักเรียนในสังกัด 
ศพด.

0.00 0.00 0.00 100 % 21,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

3.คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

4.คาใช้จายในการชวยเ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้านคุณภาพชีวิต

0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 301,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 312,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 1,100,100
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 1,100,100

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 584,100.00 613,080.00 583,060.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

15,500.00 5,220.00 23,260.00 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 32,000.00 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 565,560.00 504,420.00 661,920.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 74,760.00 57,100.00 61,800.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,281,920.00 1,221,820.00 1,362,040.00 0
รวมงบบุคลากร 1,281,920.00 1,221,820.00 1,362,040.00 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาเชาบ้าน 42,000.00 42,000.00 60,000.00 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 27,890.00 25,000.00 28,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,890.00 67,000.00 108,000.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

 คาจ้างเ มาบริการ 187,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.  คาจ้างเ มาบริการ 0.00 198,300.00 0.00 0 % 0

1. คาจ้างเ มาบริการแรงงานคน 0.00 0.00 116,000.00 -100 % 0

2.  คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 17,334.72 0.00 0 % 0

2. คาจ้างเ มาบริการ 0.00 0.00 107,000.00 -100 % 0

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

4. คาตรวจสอบคุณภาพน้าประปา 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

5. คาบอกรับวารสาร 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร 5,933.76 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 28,597.00 0.00 0 % 0

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

2.โครงการธนาคารน้าใต้ดินระบบปด 
สา รับจัดทาธนาคารน้าใต้ดินต้นแบบ มู
บ้านละ 1 แ ง มูที่1-17

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,504.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 64,665.43 82,295.20 275,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 307,103.19 326,526.92 604,500.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 7,973.00 28,949.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 98,486.00 145,642.00 315,000.00 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 288,456.51 237,746.69 340,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 5,500.00 70,000.00 25,000.00 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 85,390.00 73,630.00 115,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 2,060.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,250.00 7,900.00 0.00 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,890.00 10,710.00 40,000.00 -100 % 0

วัสดุสารวจ 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 529,945.51 576,637.69 874,000.00 0
รวมงบดาเนินงาน 906,938.70 970,164.61 1,586,500.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก 
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง

7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 5 
เครื่อง

12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยาน
พา นะและขนสง

250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 300,300.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 300,300.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,489,158.70 2,191,984.61 2,948,540.00 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปด CCTV มู
ที่  11  บ้านสวนมะเดื่อ

0.00 149,158.00 0.00 0 % 0

2.  โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใ ญ  
มูที่  4  บ้านโป่งตะขบ

0.00 299,000.00 0.00 0 % 0

3.  โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใ ญ  
มูที่  15  บ้านทอ นึ่ง

0.00 299,000.00 0.00 0 % 0

4.  คากล้องวงจรปด แบบมุมมองคงที่ 
จานวน 4 ตัว 

0.00 14,980.00 0.00 0 % 0

5. คาเครื่องบันทึกภาพ แบบ 4 ชอง จานวน 
2 เครื่อง

0.00 8,560.00 0.00 0 % 0

6.เครื่องบันทึก (DVR) ความละเอียดไมน้อย
กวา 5 ล้านพิกเซล จานวน 2 เครื่อง

0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

7.กล้องโทรทัศน์วงจรปด แบบมุมมองคงที่ 
ชนิดสตาร์ไลท์(ใ ้ภาพสีกลางวันและกลาง
คืน) ความละเอียดไมน้อยกวา 2 ล้านพิกเซล 
จานวน 2 ตัว

0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 785,698.00 0.00 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสร้างอาคารสานักงานองค์การ
บริ ารสวนตาบลวังมวง ( ลังใ ม)

0.00 0.00 4,300,000.00 -100 % 0

กอสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 
3

0.00 0.00 61,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
 มูที่ 3  (สายกลุมบ้านนายอุโลม กลิ่นขจร)

0.00 300,168.93 0.00 0 % 0

10. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก มูที่ 17 บ้านซับแ ้ง (สายบ้านนาย
สมบูรณ์ถึงบ้านศรีไพร)

0.00 469,698.92 0.00 0 % 0

2. โครงการกอสร้างถนนลูกรัง มูที่ 5 (สาย
บ้านนายดอกรัก งษ์สุวรรณ)

0.00 225,000.00 0.00 0 % 0

3. โครงการกอสร้างถนนลูกรัง  มูที่  6  
บ้านป่าลาน ินดาด  (สาย นองตา ้อยถึง
กลุมบ้านนายมงคล) 

0.00 242,000.00 0.00 0 % 0

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ินคลุก  
มูที่  7  บ้านซับกระทิง  (กลุมบ้านนางมณี

จันทร์)
0.00 135,000.00 0.00 0 % 0
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5. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
 มูที่  9  บ้าน นองบอน  
(สายบ้านนายสนั่น  กลิ่นขจร) 

0.00 394,000.00 0.00 0 % 0

6. โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดอัด  
สายกลุมบ้านนาง นู  ยอดมณี  มูที่  10

0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

7. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 14 บ้าน ลังเขา (สายบ้านนายเสถียร  

ไตรทอง)
0.00 450,000.00 0.00 0 % 0

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางกลางถนน  
มูที่  11 บ้านสวนมะเดื่อ 

0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

9.โครงการปรับปรุงทอเมนประปา มูบ้าน 
มู่ 4 บ้านโป่งตะขบ  

0.00 54,000.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา  มูที่  12 
 บ้านคลองกระทิง  (บ้านนายปุ่น  จันทร์เกิด)

0.00 280,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 2,782,867.85 4,361,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 3,568,565.85 4,361,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้า มูที่ 4 บ้านโป่ง
ตะขบ

0.00 296,613.19 0.00 0 % 0

5.โครงการขยายเขตไฟฟ้า มู 15 บ้านทอ
นึ่ง กลุมบ้านสะพานสอง

0.00 363,381.17 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 659,994.36 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 659,994.36 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0.00 4,228,560.21 4,361,000.00 0
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 485,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 521,280
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 521,280

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 14,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 43,500

วัสดุยานพา นะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 493,500
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 667,500

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 1,188,780
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,489,158.70 6,420,544.82 7,309,540.00 1,188,780
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาใช้จายในการจัดทากิจกรรม/โครงการ
ออกบริการประชาชน  

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใช้จายในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 0.00 17,700.00 0.00 0 % 0

1. โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

1.โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตาบลวัง
มวง “การจัดดอกไม้ในงานพิธ”ี

0.00 0.00 0.00 100 % 7,350

2.  โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง  ประจาปงบประมาณ  พ
.ศ. 2563

0.00 3,750.00 0.00 0 % 0

2. โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง  ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0
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2.โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตาบลวัง
มวง “การทาสบูเ ลว  เจลล้างมือและน้ายา
ล้างจาน”

0.00 0.00 0.00 100 % 6,850

3.โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตาบลวัง
มวง “การจัดดอกไม้แ ้งในขวดโ ล”

0.00 0.00 0.00 100 % 9,350

4.โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตาบลวัง
มวง “การทาน้านมข้าวโพดพร้อมดื่มและน้า
สมุนไพร”

0.00 0.00 0.00 100 % 6,450

5.โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง  ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

6.โครงการธนาคารน้าใต้ดินระบบปด 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 7,714.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน  และแผน
พัฒนาท้องถิ่สี่ป เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2,782.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน

98,953.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 109,449.00 21,450.00 68,000.00 50,000
รวมงบดาเนินงาน 109,449.00 21,450.00 68,000.00 50,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

1. อุด นุนอาเภอวังมวง 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

1.อุด นุนอาเภอวังมวง 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

อุด นุนที่ทาการปกครงอาเภอวังมวง ตาม
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
อาเภอวังมวง จัง วัดสระบุรี ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000.00 0.00 70,000.00 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000.00 0.00 70,000.00 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 179,449.00 21,450.00 138,000.00 120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 179,449.00 21,450.00 138,000.00 120,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

1. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

0.00 157,981.10 0.00 0 % 0

1.คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

2. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

2.คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

149,269.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 3 แ ง

27,815.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 177,084.00 157,981.10 130,000.00 200,000
รวมงบดาเนินงาน 177,084.00 157,981.10 130,000.00 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 177,084.00 157,981.10 130,000.00 200,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนาเยาวชนสร้าง
สรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

45,994.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการอบรมคุณธรรมนาเยาวชนสร้าง
สรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

1.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

2.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0.00 49,500.00 0.00 0 % 0

2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

2.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์

0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

3.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแ
เทียนเข้าพรรษา

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

4. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแ
เทียนเข้าพรรษา

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

4.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

5.โครงการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ( มูบ้านรักษาศีล ้า)

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

6. โครงการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มูบ้านรักษาศีล ้า)

0.00 0.00 18,156.00 -100 % 0

6. โครงการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มูบ้านศีล ้า) 

0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

6.โครงการสงเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สืบ
ค้นแ ลงโบราณคดี

0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

7. โครงการสงเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์
สืบค้นแ ลงโบราณคดี

0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ( มูบ้านรักษาศีล ้า)

8,750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกวน
กระยาสารทไทย ประจาป 2562

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแ เทียน
เข้าพรรษา องค์การบริ ารสวนตาบลวังมวง

35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอย
กระทง ประจาปงบประมาณ 2562

50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์ องค์การบริ ารสวนตาบลวังมวง 
ประจาปงบประมาณ 2562

54,127.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 213,871.00 81,500.00 223,156.00 240,000
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รวมงบดาเนินงาน 213,871.00 81,500.00 223,156.00 240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 213,871.00 81,500.00 223,156.00 240,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 390,955.00 239,481.10 353,156.00 440,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 602,060

เงินประจาตาแ นง 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 151,704

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 785,264
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 785,264

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 207,000

2.คาจ้างเ มาบริการเอกชน 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

3.คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

4.คาธรรมเนียมตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาลงเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 499,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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วัสดุสารวจ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 812,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,361,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1.เก้าอี้ทางาน 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สา รับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยาน
พา นะและขนสง

0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 367,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 367,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,513,264
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 138,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 530,376

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 38,772

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 728,568
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 728,568

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาลงเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสร้างอาคารสานักงานองค์การ
บริ ารสวนตาบลวังมวง  ( ลังใ ม)

0.00 0.00 0.00 100 % 4,300,000

2.โครงการกอสร้าง ้องน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3

0.00 0.00 0.00 100 % 247,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก  
มูที่ 15 บ้านบ้านทอ นึ่ง (สายนายทอง
ยิบ)

415,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ (สายบ้านนาย

เพลิน แสงแก้ว)
197,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 3 (กลุมบ้านนายวิเชษฐ์)

478,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง มูที่ 5 บ้านงิ้ว
งาม (สายบ้านนายชู)

100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง 
(สายกลุมบ้านนางฉวี ถึงบ้านนายจานงค์) 
มูที่ 6  บ้านป่าลาน ินดาด

438,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน มูที่ 
12 บ้านคลองกระทิง (กลุมบ้านนางกาไล ใจ
ไว)

288,581.76 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน มูที่ 
17 บ้านซับแ ้ง (กลุมบ้านนายเสนาะ ลพ
นิกร)

438,845.95 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน มูที่ 
7 บ้านซับกระทิง (กลุมบ้านนางอรพิน)

355,502.16 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายเขตประปาโดยวางทอเมนใ ม 
มูที่ 9 บ้าน นองบอน (กลุมบ้านนางสะอิ้ง  

แก้วมณี)
68,649.49 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอเมนประปาโดยวางทอ
เมนใ ม มูที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ (กลุม
บ้านผู้ใ ญถึงสามแยก)

109,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเครื่องกรองน้า 
(ประปาดื่มได้) มู 9

57,245.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

1.คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (คา K) 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:06:58 น้า : 61/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,945,824.36 0.00 0.00 4,587,000
รวมงบลงทุน 2,945,824.36 0.00 0.00 4,587,000

รวมงานก่อสร้าง 2,945,824.36 0.00 0.00 5,335,568
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,945,824.36 0.00 0.00 7,848,832

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการตามพระราชดาริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร ม าภูมิพลอดุลย
เดชม าราช  บรมนาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พันป ลวง

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

1.โครงการตามพระราชดาริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร ม าภูมิพลอดุลย
เดชม าราช  บรมนาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พันป ลวง

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

2. โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเพาะพันธุ์ต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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2.โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเพาะพันธุ์ต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเพาะพันธุ์ต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

913.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 913.00 0.00 60,000.00 30,000
รวมงบดาเนินงาน 913.00 0.00 60,000.00 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 913.00 0.00 60,000.00 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 913.00 0.00 60,000.00 30,000

รวมทุกแผนงาน 39,856,201.24 41,443,480.23 49,500,000.00 49,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตําบลวังมวง

อํา ภอวังมวง   จัง วัด ระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,380,200 บาท
งบกลาง รวม 15,380,200 บาท

งบกลาง รวม 15,380,200 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จํานวน 283,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมในอัตราร้อยละ ้าของ
คาจ้างพนั งานจ้างทั้ง มดใน ัง ัด  
ตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม ( ํานั ปลัด)  
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
  1620  ลงวันที่  22   มษายน  2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  139
  ลําดับที่  1

งิน มทบ องทุน งินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน
ในอัตราร้อยละศูนยจุด องของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี  ของ
พนั งานจ้างทั้ง มดใน ัง ัดตามพระราชบัญญัติ งินทด
แทน ( ํานั ปลัด)
-พระราชบัญญัติ งินทดแทน  พ.ศ. 2561  และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม     
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ จํานวน 10,798,800 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพผู้ ูงอายุ  ตามโครง าร
ร้าง ลั ประ ันรายได้แ ผู้ ูงอายุ  ที่มี ิทธิได้รับ งิน
ง คราะ   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  

( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  139
  ลําดับที่  2

บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 3,218,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพคนพิ าร  ตามโครง าร
นับ นุน าร ร้าง วั ดิ ารทาง ังคมใ ้แ ผู้พิ าร รือ

ทุพพลภาพ  ที่มี ิทธิได้รับ งิน ง คราะ   ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  
( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ยความ
พิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  139
  ลําดับที่  3

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด จํานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพผู้ป่วย อด มี ิทธิได้รับ
งิน ง คราะ   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ าร
ยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  139
  ลําดับที่  4
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งิน ํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิดขึ้น รือ
รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด
าธารณภัย   รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อน

ของประชาชน ป็น วนรวมได้   ชน   ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ า
อุท ภัย  น้ําป่าไ ล ลา   แผนดินถลม  ภัยแล้ง  ภัย
นาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและ มอ ควัน   ป็นต้น ( ํานั

ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่  8  ุมภาพันธ 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
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รายจายตามข้อผู พัน

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน 560,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น  คํานวณจายในอัตราร้อยละ  2  ของงบประมาณราย
รับ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ไมรวม งินอุด นุนทุ
ประ ภท  และ งินจายขาด ะ ม  ไมรวมรายได้ประ ภท
พันธบัตร   งิน ู้   งินที่มีผู้อุทิศใ ้)  
(วิธีคํานวณ  28,000,000 x 2 %  =  560,000
  บาท  28,000,000  คือ ประมาณ ารรายรับ ุทธิของปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ไมรวม งินอุด นุน) 
( ํานั ปลัด)
-พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3038
  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2563
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น   รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว  31  ลง
วันที่  21  ตุลาคม  2563
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค รป ครอง วนท้องถิ่น 
( ป ช.)

จํานวน 228,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่   ํา รับ นับ นุนและ ง ริม ารจัดบริ ารด้าน
าธารณ ุข   าร ร้าง ริม ุขภาพและชวย ลือประชาชนใ ้ได้

รับบริ าร ุขภาพที่มีคุณภาพตอ นื่อง   ารจัด ระบวน าร รือ
ิจ รรม ง ริม ุขภาพและ ารป้อง ันโรคใ ้ ับผู้ ูงอายุ  ผู้

พิ าร  และ ารดูแล ด็ ล็ ในชุมชน  ตลอดจนศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุ   ป็นต้น   มทบไมน้อย วาร้อยละ ้า
ิบ   รณีรายได้ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นไมรวม งินอุด
นุน ูง วา  20  ล้านบาท  

( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น  พื่อ มทบ องทุน 
พ.ศ. 2561  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม

งินชวยพิ ศษ

งินชวยคาทําศพข้าราช าร/พนั งาน จํานวน 4,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาทําศพใ ้ ับพนั งาน วนตําบล  ผู้รับ
บํานาญ  ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวงที่ถึงแ ความ
ตาย  ตามระ บียบที่ ํา นด 
( ํานั ปลัด)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้  พ.ศ. 2559
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งินชวยคาทําศพพนั งานจ้าง จํานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาทําศพใ ้ ับพนั งานจ้างขององค าร
บริ าร วนตําบลวังมวงที่ถึงแ ความตาย  ตามระ บียบที่
ํา นด ( ํานั ปลัด)

-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้  พ.ศ. 2559

งินชวยคาทําศพลู จ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาทําศพใ ้ ับลู จ้างประจํา ของ
องค ารบริ าร วนตําบลวังมวงที่ถึงแ ความตาย  ตามระ บียบที่
ํา นด ( องคลัง)

-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้  พ.ศ. 2559
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,813,610 บาท

งบบุคลากร รวม 6,918,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,175,920 บาท
คาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ใ ้แ   นาย องค ารบริ าร
วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ดังนี้  

-นาย องค ารบริ าร วนตําบล  
จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  244,800  บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  
จํานวน  12   ดือน  2  คน   ป็น งิน  269,280  บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตําบล  รองประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล   มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล   ลขานุ าร

นาย องค ารบริ าร วนตําบลและ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง  ใ ้แ   นาย องค ารบริ าร
วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ดังนี้

-นาย องค ารบริ าร วนตําบล  
จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  21,000  บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  
จํานวน  12   ดือน  2  คน   ป็น งิน  21,120  บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตําบล  รองประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล   มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล   ลขานุ าร

นาย องค ารบริ าร วนตําบลและ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทนพิ ศษ  ใ ้แ   นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ดังนี้
-นาย องค ารบริ าร วนตําบล  
จํานวน  12   ดือน   ป็น งิน  21,000  บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  
จํานวน  12   ดือน  2 คน  ป็น งิน  21,120  บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตําบล  รองประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล   มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล   ลขานุ าร

นาย องค ารบริ าร วนตําบลและ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือน  
ใ ้แ   ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12
  ดือน จํานวน 1 คน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตําบล  รองประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล   มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล   ลขานุ าร

นาย องค ารบริ าร วนตําบลและ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน 2,491,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน  ใ ้แ   ประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตําบล  
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล   ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตําบลและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  ดังนี้
1.ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล     
2.รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล  
3. มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล  จํานวน  25  คน  
4. ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตําบล  รองประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล   มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล   ลขานุ าร

นาย องค ารบริ าร วนตําบลและ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,742,530 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 2,546,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ ํานั
ปลัด   งินปรับปรุง งิน ดือนตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี   
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา
ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วนตําบล  และ  ฯลฯ  จํานวน  7

  ตําแ นง  ดังนี้  
1.ตําแ นงปลัดองค ารบริ าร วนตําบล  
(นั บริ ารงาน อบต.  ระดับ ลาง)
2.ตําแ นงรองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล  
(นั บริ ารงาน อบต.  ระดับต้น)
3.ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด  
(นั บริ ารงานทั่วไป  ระดับต้น)
4.ตําแ นงนั ทรัพยา รบุคคลชํานาญ าร
5.ตําแ นงนั จัด ารงานทั่วไปชํานาญ าร
6.ตําแ นงนิติ ร (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร)
7.ตําแ นง จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 96,870 บาท

1. งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน  จํานวน  12,870  บาท
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตําบลของ
ํานั ปลัด  และ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ  (พ. .ร.)  และ งิน

ที่ปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่  .พ.  
รือ  .อบต.  รับรองฯ  และ  ฯลฯ จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้

        1.1  ตําแ นง จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

2.   งินคาตอบแทนราย ดือน  จํานวน  84,000  บาท
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนของปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบล  ที่ได้รับ งินประจําตําแ นงและมี ิทธิได้รับ งินคาตอบแทน
ป็นราย ดือน ทา ับ งินประจําตําแ นงที่ได้รับอยู  ตาม ฎ มาย
วาด้วย งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง  
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งินประจําตําแ นง จํานวน 168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบลของ ํานั
ปลัด  ที่มี ิทธิได้รับ งินประจําตําแ นงตาม
ฎ มายวาด้วย งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง  จํานวน  3

  ตําแ นง  ดังนี้
1.ตําแ นงปลัดองค ารบริ าร วนตําบล  
(นั บริ ารงาน อบต.ระดับ ลาง)
2.ตําแ นงรองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล  
(นั บริ ารงาน อบต.ระดับต้น)
3.ตําแ นง ัว น้า ํานั ปลัด  
(นั บริ ารงานทั่วไป  ระดับต้น)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 891,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ ํานั ปลัด  
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  
(ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  
ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  และ ฯลฯ  
จํานวน  4  ตําแ นง  ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนั ประชา
ัมพันธ  จํานวน  1  อัตรา

2.พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งาน
ธุร าร  จํานวน  2  อัตรา
3.พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงพนั งานขับรถยนต  จํานวน 1
  อัตรา
4.พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 40,140 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้าง
ของ ํานั ปลัดตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี 
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  
ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่งใ ้ได้รับคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 3
 ตําแ นง ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร 
จํานวน  1  อัตรา
2.พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงพนั งานขับรถยนต  จํานวน  1
  อัตรา
3.พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งบดาเนินงาน รวม 2,726,160 บาท

วันที่พิมพ : 8/8/2564  17:08:01 น้า : 12/152



ค่าตอบแทน รวม 423,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ  
จํานวน  10,000 บาท  
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2.คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง  
จํานวน  200,000  บาท  
พื่อจาย ป็น งินตอบแทน จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลือ ตั้งของ
องค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ชน  คณะ รรม าร ลือ ตั้ง
ประจําองค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  ประธาน รรม ารและ
รรม ารประจํา นวย ลือ ตั้ง  อนุ รรม าร รือบุคคลที่ได้รับ
ารแตงตั้งใ ้ชวย ลือใน ารปฏิบัติ น้าที่ของผู้อํานวย าร าร
ลือ ตั้งประจําองค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ป็นต้น  ตาม
ลั ณฑที่ ํา นด ( ํานั ปลัด)  

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12  ันยายน 2561  
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
  ลงวันที่  26   ิง าคม  2563

3.คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ  
จํานวน  10,000  บาท  
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารคัด ลือ พนั งานและ
ลู จ้าง   ชน  คา บี้ยประชุม  คาพา นะของคณะ รรม าร  คา
ใช้ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง  และคา
มนาคุณ   ชน  คาตอบแทน ารออ ข้อ อบ   ารตรวจ ระดาษ

คําตอบ   าร อบ ัมภาษณ   ารตรวจประ มิน อ ารผลงานทาง
วิชา าร   ารประ มินบุคคล   ารทด อบ ารปฏิบัติงาน   ารทด
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อบ มถรรถภาพราง าย คาทด อบ มรรถนะทาง ารบริ าร
และคาตอบแทน จ้า น้าที่ดํา นิน ารคัด ลือ    ป็นต้น ( ํานั
ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย ารคัด ลือ
พนั งานและลู จ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั

งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน   รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน   รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559

คา ชาบ้าน จํานวน 139,200 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ งินวา
ด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของของข้าราช าร
วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ

. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  1003  ลงวันที่  13  มีนาคม  2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 53,900 บาท
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พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตําบลและลู จ้างประจํา รือตลอดจนผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรตามระ บียบของทางราช าร ํา นด  ( ํานั

ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,328,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1. รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 45,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร  คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ  คา
ซั ฟอ   คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล  คาระวางบรรทุ   คา ชา
ทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน)  คาโฆษณาและ ผยแพรประชา
ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา ประชา ัมพันธ

และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ  คา
จัดทํา อ าร ารประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)  คา บี้ย
ประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา  คาจ้าง

มาบริ ารบุคคลภายนอ    ชน  คาจ้างที่ปรึ ษา  คารับรอง
แบบ  คาจ้างทนายความ  คาจ้างผู้ ชี่ยวชาญบัญชี  คาจ้างปรับ
ปรุงโด มน website  คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา มัน ัตว  คาจ้าง
แรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง  คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ าร
จ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ ํานั งาน รือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง  คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ใน
ราช าร  (1)  คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้
ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง   ครื่องวัด
และอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า  (2)  คาจ้าง

มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม  คาธรรม นียมรวม
ถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า   าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า   ารขยาย ขต
ไฟฟ้า   ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ  คา
ติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร  (1)  คาวางทอประปาภานอ
ถานที่ราช าร  (2)  คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้ง

อุป รณประปา พิ่ม ติม  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตาง ๆ  ใน
ารติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ (ที่ไม ข้า

ลั ษณะที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง)  คาบอ รับวาร าร   ป็นต้น  ( ํานั
ปลัด)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
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2. คาจ้าง มาบริ าร อ ชน จํานวน 108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร อ ชนดํา นินงานโครง าร   รือ
พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล
วังมวง   ชน  งานทําความ ะอาด  งานดูแลต้นไม้   นาม ญ้า
และ วน ยอม  งานพา นะ  งานศึ ษาวิจัย  งานติดตามประ มิน
ผล  งานจ้างทําคําแปล  งานผลิตและพิมพ อ าร  งานผลิต ื่อ
ารประชา ัมพันธ  งาน ถิติข้อมูล าร น ทศ  งานพัฒนาระบบ

ข้อมูล าร น ทศ  งานบันทึ ข้อมูล  งาน ํารวจออ แบบและควบ
คุม าร อ ร้าง  งานซอมบํารุงยานพา นะ งานพัฒนา
บุคคล  งานตรวจ อบและรับรองมาตรฐานและงาน ทคนิคตาง ๆ
 ที่มี อ ชนมีความชํานาญมา วา   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563

3. คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน าร
พิมพ อ ารราช าร  และถาย อ ารตาง ๆ  ซึ่ง ป็นราคารวม
วั ดุ ิ้น ปลืองคาอะไ ล  คาบํารุงบริ ารรั ษา  และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ทั้งนี้ไมรวมคา ระดาษใน ารใช้ถาย อ าร  ( ํานั
ปลัด)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  0746  ลงวัน
ที่  1   ุมภาพันธ  2562  
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4. คาจ้าง มาบริ ารรั ษาความปลอดภัย จํานวน 180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารรั ษาความปลอดภัย ถานที่
ราช ารและป ป้องทรัพย ินที่อยูในความรับผิดชอบขององค าร
บริ าร วนตําบลวังมวงในชวง วลา ลางคืน  ตาม ฎ มายวาด้วย
ธุร ิจรั ษาความปลอดภัย  ( ํานั ปลัด)   
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  0746  ลงวัน
ที่  1   ุมภาพันธ  2562  

5. คาธรรม นียมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมคาใช้จายใน ารดํา นิน ารดูแลรั ษา
และคุ้มครองป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติของแผนดิน
ํา รับพล มืองใช้ประโยชนรวม ัน  ชน  ารออ นัง ือ ําคัญ
ํา รับที่ ลวง ารตรวจ อบ นัง ือ ําคัญ ํา รับที่ ลวง  าร

ดํา นินคดี รณีมีข้อพิพาท  ารรังวัดทําแผนที่ ารจัดทําทะ บียน
ที่ดิน าธารณประโยชน รวมทั้งคาใช้จายอื่นใดที่ ี่ยวข้อง  และ
คาธรรม นียมตางๆ  ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)  

6. คาจ้างที่ปรึ ษา ํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ ารในงานบริ าร
ขององค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ ษา ํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ าร
ในงานบริ ารขององค ารบริ าร วนตําบล วังมวง  และ พื่อ
ศึ ษาวิจัยประ มินผล รือพัฒนาระบบตาง ๆ  ขององค ารบริ าร
วนตําบลวังมวง   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)  

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่  1   น้าที่  10  ลําดับที่  1

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 95,000 บาท

1.  คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ อปท.) 
จํานวน  5,000  บาท 
พื่อจาย ป็นคาอา าร  คา ครื่องดื่ม  และคาของขวัญ  คาพิมพ
อ าร  คาใช้จาย ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง  รวมทั้งคาบริ าร
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ด้วย  คาใช้จายอื่น  ซึ่งจํา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ
ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิ ทศ
งาน  ตรวจงาน   รือ ยี่ยมชม รือทัศนะศึ ษาดูงาน  และ จ้า
น้าที่ที่ ี่ยวข้อง  ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล  รือคณะบุคคล   ป็น

ต้น  ( ํานั ปลัด)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  0766  ลงวัน
ที่  5   ุมภาพันธ  2563 
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

2.  คาใช้จายใน ารประชุมราช าร                            
จํานวน  30,000  บาท
พื่อจาย ป็นคาอา ารวางและ ครื่องดื่มและอา ารใน ารจัด
ประชุม   ํา รับผู้ ข้ารวมประชุมและ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องซึ่งได้
ข้ารวมประชุม  รวมคาทั้งคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง ับ
ารจัดประชุม   ชน  คา ชา ้องประชุม  คาดอ ไม้ต แตง ถานที่

ประชุม   ป็นต้น  ใน ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา
ดือน    ารประชุมคณะ รรม าร  คณะอนุ รรม าร   รือคณะ
ทํางานตาง ๆ  ที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย  ระ บียบ   นัง ือ ั่ง
าร ระทรวงม าดไทย   รือคํา ั่งขององค รป ครอง วนท้อง

ถิ่น   ารประชุม ภาท้องถิ่น   รือคณะ รรม ารที่ ภาท้องถิ่นตั้ง
ขึ้น   ารประชุมประชาคม มูบ้าน พื่อบูรณ ารจัดทําแผน
ชุมชน   รือ รื่องอื่นๆ ที่ ฎ มาย  ระ บียบ   รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด   ารประชุมระ วางองค รป ครอง
วนท้องถิ่น ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น   ารประชุมระ วาง

องค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วนราช าร   นวยงานอื่นของรัฐ
รือ อ ชน  และ ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่

ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  ( ํานั ปลัด)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  0766  ลงวัน
ที่  5   ุมภาพันธ  2563 
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3. คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี   รือ นับ นุน ารจัดงาน
และ ิจ รรมในวัน ําคัญตาง ๆ  จํานวน  60,000  บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ํา รับ ารจัด ิจ รรมงานรัฐพิธี  ราช
พิธี   ิจ รรมวัน ําคัญของชาติ  และพระม า ษัตริย   ิจ รรม
ฉลิมพระ ียรติฯ  ได้แ   วัน ฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยะ
ม าราช   ป็นต้น  ตลอดทั้ง ารจัด ิจ รรม/โครง าร ทิดพระ

ียรติฯ   ิจ รรม/โครง ารป ป้อง ถาบันพระม า
ษัตริย  ( ํานั ปลัด)  

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้งขององค ารบริ าร
วนตําบลวังมวง  ตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ํา นด  ( รณี

ครบวาระ  ยุบ ภาฯ   รณีแทนตําแ นงที่วาง  และ รณีคณะ
รรม าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม  และ รณีอื่น ๆ)  อี ทั้ง

ใ ้ความรวมมือใน ารประชา ัมพันธ   ารรณรงค   รือ ารใ ้
ข้อมูลขาว ารแ ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี
วนรวมทาง าร มือง  ใน าร ลือ ตั้ง ภาผู้แทนราษฎร  และ
รือ มาชิ ภาวุฒิ ภา  ตามที่ ฎ มาย ํา นด   ชน  บัตร ลือ

ตั้ง  บัตรทาบ  บัตรตัวอยาง  แบบพิมพประจํา นวย   าย
รัด  แบบขีดคะแนน  ป้ายประชา ัมพันธ  ตลอดจนวั ดุ  อุป รณ
อื่น  ๆ  ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่  มท  0808.2/ว 5013
  ลงวันที่  26   ิง าคม 2563

2.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 100,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของนาย
องค ารบริ าร วนตําบล  รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล   ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล  รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล   ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล  พนั งาน วน
ตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็น
ต้น  ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

4.คาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมมนา จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ง ริมดํา นิน าร ี่ยว ับ ารฝึ
อบรม   ารประชุมทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ   าร   าร ัมมนา
ทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร   ารบรรยายพิ ศษ   ารฝึ
ศึ ษา   ารดูงาน   รือ ารฝึ งาน   พื่อ พิ่มพูนความรู้ใ ้แ คณะ
ผู้บริ าร   มาชิ ภาฯ  พนั งาน วนตําบล  พนั งาน
จ้าง  ลู จ้างประจํา  และประชาชน รือผู้ที่ ี่ยวข้อง  ได้แ    ลุม
อาชีพ   ลุม ษตร ร   ลุมวิ า ิจชุมชน   ลุมแมบ้าน   ด็
และ ยาวชน  ผู้ ูงอายุ  ผู้พิ าร   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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5.คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพานพุมดอ ไม้  พานประดับพุมดอ ไม้  พานพุม
งินพุมทอง   รวยดอ ไม้  พวงมาลัย  ชอดอ ไม้   ระ ช้าดอ ไม้
และพวงมาลา ํา รับวางอนุ าวรีย   รือใช้ใน ารจัดงาน   าร
จัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติในวโร า ตาง ๆ  ชน  วันปิยะ
ม าราช  วันคล้ายวัน วรรคตพระบาท ม ด็จพระปรมินทรม า
ภูมิพลอดุลย ดชบรมนาถบพิตร  รัช าลที่  9  วันท้องถิ่น
ไทย   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน   พื่อใ ้ ามารถใช้
งานตามป ติ   ชน  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ ํานั
งาน   ชน   ครื่องปรับอา าศ  โตะทํางาน   ครื่องโทร าร   ครื่อง
พิมพดีด  โตะประชุม  โตะ น้าโฟ ม ้า  , คาบํารุงรั ษา รือซอม
แซมครุภัณฑคอมพิว ตอร   ชน   ครื่องคอมพิว ตอร   ครื่อง
พิมพ  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ารซอมป ติ   ชน  รถยนต
วน ลาง  ,  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑโฆษณาและ ผย

แพร   ชน   ล้องถายรูป   ล้องถายวีดีโอ   ล้องถายดีวีดี  , คา
บํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ าร ษตร  ชน   ครื่องตัด
ญ้า  ครื่องพน มอ ควัน   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)   
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ค่าวัสดุ รวม 485,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 130,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน  วั ดุคง
ทน   ชน   นัง ือ   ครื่องคิด ลขขนาด ล็    ครื่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็   ไม้บรรทัด

ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรายาง  ที่ถูพื้น  ตะแ รงวาง
อ าร   ครื่องตัดโฟม   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ
ระดาษ   ุญแจ  ภาพ ขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลั ษณ  แผง

ปิดประ าศ  แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน   รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ใน ํานั งาน  มูลี่  มานปรับแ ง (ตอผืน)  พรม  (ตอ
ผื่น)  นาฬิ าตั้ง รือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง   ระ ป๋า  ตาชั่งขนาด ล็   ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน  ผ้าใบ
ต้นทขนาดใ ญ  ตู้ยา ามัญประจําบ้าน  แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition)   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น
ปลือง   ชน   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ํายาลบ
คําผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว   มุด  ซอง
อ าร  ตลับผง มึ   น้ํา มึ ปริ้นท   ทปพีวีซีแบบใ   น้ํายาลบ
ระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  ตัว ย็บ ระดาษ   ข็ม
มุด   ระดาษคารบอน  ดาษไข  แฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ

ข้าราช าร  แบบพิมพ  ผ้า ําลี  ธงชาติ   ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ  ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน  พวงมาลัย  พานพุม   รวย
ดอ ไม้   ป็นต้น  
( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ  วั ดุคง
ทน   ชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   ัวแร้งไฟฟ้า   ครื่องวัด
ระแ ไฟฟ้า  มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุ

ไฟ  โคมไฟ  โทรโขง  ไม้ชั ฟิว   ไมคลอยพร้อม ครื่อง ง
ัญญาณ   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ฟิว   ทปพัน าย

ไฟฟ้า   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ลอดไฟ   ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตซไฟฟ้า   ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น
วนวิทยุ  ลู ถ้วย ายอา าศ  รีซี ตอร  มูฟวิ่งคอย

คอน ดน ซอร  ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ   บร อร   ายอา าศ
รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ   ครื่องรับโทรทัศน  จานรับ ัญญาณ

ดาว ทียม  แบบ ตอรี่โซลา ซลล   ล้องรับ ัญญาณ   ป็น
ต้น  อุป รณประ อบและอะไ ล   ชน  ดอ ลําโพง  ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร  ผังแ ดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ   ป็น
ต้น  ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว  วั ดุคง
ทน   ชน   ม้อ   ระทะ   ะละมัง  ตะ ลิว   รอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แ ้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อม
้อม   ระจ งา  โองน้ํา  ที่นอน   ระโถน   ตาไฟฟ้า   ตา

น้ํามัน   ตารีด   ครื่องบดอา าร   ครื่องตีไขไฟฟ้า   ครื่องปิงขนม
ปัง   ระทะไฟฟ้า   ม้อไฟฟ้า  รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า   ระติ
น้ําร้อน   ระติ น้ําแข็ง  ถังแ    ตา  ตู้ ็บอุป รณดับ
พลิง   ายยางฉีดน้ํา  ถังขยะแบบขาตั้ง  ถังขยะแบบล้อลา   อาง
ล้างจาน  ถังน้ํา   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ผงซั
ฟอ    บู  น้ํายาดับ ลิ่น  แปรง  ไม้ วาด   ขง  มุ้ง  ผ้าปูที่
นอน  ปลอ มอน   มอน  ผ้า ม  ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน   ัวดูดตะ อน ระวายน้ํา  วั ดุประ อบอา าร  อา าร
ํา ร็จรูป   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)  

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุ อ ร้าง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง  วั ดุคงทน   ชน  ไม้ตาง ๆ
  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ   ิ่ว   ียม   ลื่อย  ขวาน   บไ
ไม้   ทปวัดระยะ   ครื่องวัดขนาด ล็    ชน  ตลับ
มตร  ลู ดิ่ง,   วานมือ  โถ ้วม  อางล้างมือ  รวมพาด
ผ้า   น้า า ใ ชื่อม ล็    ครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน   ป็นต้น  วั ดุ
ิ้น ปลือง   ชน  น้ํามันทาไม้  ทิน นอร   ี  ปูน

ซี มนต  ทราย  ยางมะตอย ํา ร็จรูป  อิฐ รือซี มนต
บล็อ    ระ บื้อง   ัง ะ ี  ตะปู   ล็ ้น  แปรงทา ี  ปูน
ขาว  แผนดิน นียว ัง คราะ    ป็นต้น  วั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล   ชน  ทอน้ําและอุป รณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ํา
บาดาล   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง  วั ดุคง
ทน   ชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง   ุญแจปา ตาย   ุญแจ
ลื่อน  คีมล็อค  ล็อ ียร  ล็อ คลัตซ  ล็อคพวงมาลัย   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ยางรถยนต  น้ํามัน บร   นอ และ

รู   ายไมล   พลา  ฟิลม รองแ ง  น้ํา ลั่น   ป็นต้น  และ พื่อ
จาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณประ อบอะไ ล   ชน   บาะรถ
ยนต   ครื่องยนต  (อะไ ล)  ชุด ียรรถยนต   บร   ครัช  พวง
มาลัย   ายพานใบพัด   ม้อน้ํา   ัว ทียน  แบต ตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟ น้า  ไฟ บร   อานจั รยาน  ตลับลู
ปืน   ระจ มองข้างรถยนต   ันชนรถยนต   ข็มขัดนิรภัย   าย
ไฮดรอลิค   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน  แ ุง
ต้ม  น้ํามัน ชื้อ พลิง  น้ํามันดี ซล  น้ํามัน าด  น้ํามัน
บนซิน  น้ํามัน ตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน ครื่อง  ถาน  น้ํามัน
ียร  น้ํามัน ลอลื่น   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)   

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร  วั ดุคง
ทน   ชน   คียว   ปริง ลอร (Sprinkler)  จอบ
มุน  จานพรวน  ผานไถ ระทะ  คราดซี่พรวนดินระ วาง

แถว   ครื่องดั แมลง  ตะแ รงรอน บนโธ   อวน ( ํา ร็จ
รูป)   ระชัง  มีดตัดต้นไม้   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ปุ๋ย  ยา
ป้อง ันและ ําจัดศัตรูพืชและ ัตว  อา าร ัตว  พืชและ
ัตว  พันธุ ัตวปี และ ัตวน้ํา  น้ํา ชื้อพันธุ ัตว  วั ดุ พาะ

ชํา  อุป รณใน ารขยายพันธุพืช   ชน  ใบมีด   ชือ   ผ้าใบ รือ
ผ้าพลา ติ    น้า า ป้อง ันแ พิษ   ป็นต้น  วั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล   ชน   ัว ะโ ล ดูดน้ํา   ป็นต้น  ( ํานั
ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร  วั ดุคง
ทน   ชน  ขาตั้ง ล้อง  ขาตั้ง ขียนภาพ   ลองและระวิงใ ฟิลม
ภาพยนต   ครื่อง รอ ทป   ลน ซูม   ระ ป๋าใ ล้องถาย
รูป  ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา   ป้ายประชา ัมพันธ   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  พู ัน   ี   ระดาษ ขียน
โป ตอร  ฟิลม   มมโมรี่ ารด  ฟิลม ไลด  แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ  (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป,แผนซีดี),  รูป ี รือขาวดําที่ได้จา
ารล้าง  อัดขยาย,  ภาพถายดาว ทียม   อ าร ผยแพรผล าร

ดํา นินงาน   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  วั ดุคงทน   ชน  แผน
รือจานบันทึ ข้อมูล   ป็นต้น  

วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  อุป รณบันทึ
ข้อมูล (Diskette,  Floppy Disk,  Removable  Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
ทปบันทึ ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape,  Cartridge Tape)   ัวพิมพ รือแถบพิมพ
ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร  ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ

แบบ ล ซอร   ระดาษตอ นื่อง   าย ค บิล   ป็นต้น  และคาจัด
ซื้อวั ดุอุป รประ อบและอะไ ล   ชน   นวยประมวล
ผล  ฮารดดิ ไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ  แผน รองแ ง  แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ  (Key  Board)   มน
บอรด  (Main  Board)   มมโมรี่ซิป  (Memor Chip) 
ชน  RAM,  คัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)  
มา   (Mouse)  พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ  (Printer Switching Box)   ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ   (Card)  
ชน  
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)  
ป็นต้น  ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลตาง ๆ   ชน  แบบดิ
ตต  Diskette  แบบฮารดดิ ต  (Hard Disk)  แบบซีดี

รอม  (CD-ROM)  แบบออพติคอล  (Optical)   รา
ตอร  (Router)   ป็นต้น  และโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน  20,000  บาท   ป็นต้น  

( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,060 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 382,060 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน ํานั งานและในที่ าธารณะ   ชน   ํานั
งานองค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  อาคารศูนย ง ริมอาชีพ
ตําบลวังมวง  ประปา ํานั งาน อบต.วังมวง  น้ําต ป่าลาน ิน
ดาด  ลาน ีฬาและ นาม ีฬาองค ารบริ าร วนตําบลวัง
มวง  อาคารศูนย าร รียนรู้ ICT ชุมชนฯ   ล้องวงจรปิด   ป็นต้น 
( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ําประปา  ใน ํานั งานและในที่
าธารณะ   ชน  น้ําต ป่าลาน ินดาดและน้ําต วนมะ ดื่อ  
ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563
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คาบริ ารโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพท คลื่อนที่  และใ ้
มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว  และคา

ใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร   ชน  คา ชา ครื่อง  คา ชา
มาย ลขโทรศัพท  คาบํารุงรั ษา าย   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)  

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 87,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร)  คา ท ล ซ  คาวิทยุติดตาม
ตัว  คาวิทยุ ื่อ าร  คา ื่อ ารผานดาว ทียม  คาใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต  รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด  และคา ื่อ
ารอื่น ๆ   ชน  คา ค บิ้ลทีวี  คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม   ป็น

ต้น  และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ลาวและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร,  คาบริ าร

ด้านโทรคมนาคมรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน   ป็น
ต้น  ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563
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คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมชื่อ ว็บไซต  (โด มน นม)  และคา ชา
พื้นที่ ว็บไซตบนอิน ตอร น็ต  (รายปี)   พื่อใ ้ ามารถ ชื่อมตอ
ระบบและ ารใช้งานของผู้ดูแลระบบจัด าร ว็บไซตขององค าร
บริ าร วนตําบลวังมวง  ตลอดจนคาธรรม นียมอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง  ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

งบลงทุน รวม 124,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,000 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

1. ครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  15  ลิตร จํานวน 11,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  15  ลิตร  
จํานวน  1   ครื่อง  ๆ  ละไม ิน  11,000  บาท  
มีคุณลั ษณะ  ดังนี้  1)   ามารถดูดฝุ่นและน้ํา  2)  
ป็นราคาพร้อมอุป รณ
( ณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)  
( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552
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2.ตู้ ล็   แบบ  2  บาน จํานวน 23,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็  แบบ  2  บาน  
จํานวน  4   ลังๆ  ละไม ิน  5,900  บาท  
คุณลั ษณะ ดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3)คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)   
( ณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)  ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552

3. ้าอี้ ํานั งาน  แบบมีพนั พิง จํานวน 5,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งานแบบมีพนั พิง  บาะที่นั่งและ
พนั พิง ุ้มด้วย นัง ทียม มีที่พั แขน  2 ข้าง และโครงขาตัวซี
ป็น ล็ ชุบโคร มี่ยม ขนาดไมน้อย วา 60x60x90
  ซนติ มตร จํานวน  2  ตัวๆ ละไม ิน  2,700 บาท  
( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด นื่อง
จา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563)  ( ํานั ปลัด)   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร

1. ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร ระดับ XGA จํานวน 28,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens  
จํานวน  1   ครื่องๆ ละ ไม ิน  28,000  บาท  
คุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป  ดังนี้
1) ป็น ครื่องฉายภาพ ลน ดียว   ามารถตอ ับอุป รณ พื่อฉาย
ภาพจา คอมพิว ตอรและวีดีโอ
2)ใช้ 3D DLP  รือ 3 LCD  รือ LCD Panel  รือระบบ DLP
3)ระดับ XGA  ป็นระดับความละ อียดของภาพ
4)ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดคาความ อง วางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
( ณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)  ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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1. ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน (ไมรวมจอแ ดงภาพ) จํานวน 56,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร   ํา รับงาน ํานั
งาน  (ไมรวมจอแ ดงภาพ)  จํานวน  4   ครื่องๆ ละไม

ิน  14,000  บาท   ํา รับใช้ใน ารปฏิบัติงานของ ํานั
ปลัด  แทน ครื่อง ดิมที่ไม ามารถปรับปรุง รือพัฒนาระบบใ ้
ามารถรองรับโปรแ รมที่มีความ มาะ ม ับ ารปฏิบัติงานใน

ปัจจุบัน  ดังคุณลั ษณะ  ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz  รือดี วา จํานวน 1  นวย 

-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 4 MB 
- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB 
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA   รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1  นวย 
- มีDVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย 
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา
จํานวน ไมน้อย วา 1 ชอง 
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง 

( ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563)  ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น

1.อุด นุน ทศบาลตําบลคําพราน จํานวน 45,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารตาม  โครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย

ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ถานที่ ลางที่วา
ารอํา ภอวังมวง) จัง วัด ระบุรี  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565   ํา รับจาย ป็นคาจ้าง มา จ้า น้าที่ประจําศูนยฯ 
คาไฟฟ้า คาบํารุงรั ษาและซอมแซมวั ดุครุภัณฑ  ฯลฯ  
ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3  มษายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24  ันยายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562 
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14  ิง าคม 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  144  ลําดับ
ที่  1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 720,800 บาท
งบบุคลากร รวม 635,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 635,400 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 409,320 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ ํานั
ปลัด   งินปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี  
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้  ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา
ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วนตําบล  และ ฯลฯ  

จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้  
1.ตําแ นงนั วิ คราะ นโยบายและแผนชํานาญ าร
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 226,080 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ ํานั ปลัด   งินปรับปรุง
คาตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  (ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566) 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบ
แทน  และ ฯลฯ  
จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนั วิ คราะ นโยบาย
และแผน  จํานวน  1  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งบดาเนินงาน รวม 85,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  
ลู จ้างและพนั งานจ้าง  ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตาม น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติ
งานในที่ตั้ง ํานั งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่
ตั้ง ํานั งาน   รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่
ตั้ง ํานั งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั
งาน   รือโดยลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด
รือ ะและได้ปฏิบัติงานนั้น  ( ํานั ปลัด)    

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

คา ชาบ้าน จํานวน 44,400 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ งินวา
ด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น  ( ํานั ปลัด)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  

(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  1003  ลงวันที่  13  มีนาคม  2562
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด)    

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็น
ต้น  ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,651,812 บาท
งบบุคลากร รวม 2,809,812 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,809,812 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 1,508,340 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ องคลัง  งิน
ปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี 
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้ง
นี้  ใ ้จายตาม
คํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วน
ตําบล  และ  ฯลฯ  จํานวน  6  ตําแ นง  ได้แ
1.ตําแ นงผู้อํานวย าร องคลัง  
(นั บริ ารงาน ารคลัง  ระดับต้น)
2.ตําแ นงนั วิชา าร งินและบัญชีปฏิบัติ าร
3.ตําแ นงนั วิชา ารพั ดุชํานาญ าร
4.ตําแ นง จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน)  จํานวน  2  อัตรา
5.ตําแ นง จ้าพนั งานพั ดุปฏิบัติงาน  
6.ตําแ นง จ้าพนั งานจัด ็บรายได้  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตําบลของ
องคลัง  

และ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ  (พ. .ร.)  และ งินที่ปรับ พิ่ม
ํา รับคุณวุฒิที่  .พ. รือ  .อบต.รับรองฯ และ ฯลฯ  จํานวน  3

  ตําแ นง  ดังนี้
1.ตําแ นง จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน)  จํานวน  2  อัตรา
2.ตําแ นง จ้าพนั งานพั ดุปฏิบัติงาน  
3.ตําแ นง จ้าพนั งานจัด ็บรายได้  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน วนตําบลของ อง
คลัง  ที่มี ิทธิได้รับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจําตําแ นง  จํานวน  1  ตําแ นง  
คือ  ตําแ นงผู้อํานวย าร องคลัง  
(นั บริ ารงาน ารคลัง  ระดับต้น)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

วันที่พิมพ : 8/8/2564  17:08:02 น้า : 42/152



คาจ้างลู จ้างประจํา จํานวน 531,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจําและ งินปรับปรุงคาจ้างประจําปี
ของ องคลัง  
ตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้  ใ ้จายตามคํา ั่ง าร พิ่มคาจ้างลู จ้าง
ประจํา  และ  ฯลฯ  จํานวน  2  ตําแ นง  ดังนี้
1.ตําแ นงนั วิชา าร งินและบัญชี
2.ตําแ นงนั วิชา ารจัด ็บรายได้
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 620,856 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ องคลัง   งินปรับปรุง
คาตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี  (ประจําปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา
ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  และ ฯลฯ  

จํานวน  3  ตําแ นง  ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บราย
ได้  
2.พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
3.พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 65,376 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ อง
คลัง  ตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  (ประจําปี
งบประมาณ  2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตาม
คํา ั่งใ ้ได้รับคาครองชีพชั่วคราว  และ 
ฯลฯ  จํานวน  3  ตําแ นง  ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บราย
ได้  
2.พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
3.พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งบดาเนินงาน รวม 776,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ  
จํานวน    10,000  บาท  
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง  ( องคลัง)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557

2.คาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม
ฎ มายวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ

จํานวน  20,000  บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับ ารแตง
ตั้งใ ้มีใ ้ดํา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐตาม ลั ณฑที่ ํา นด  ( องคลัง)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด  ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12  ันยายน 2561  
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง  ดวนที่ ุด  
ที่   ค  0402.5/ว  85  ลงวันที่  6   ันยายน  2561
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั

งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน   รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน   รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้น  ( องคลัง)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

คา ชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ งินวา
ด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น  ( องคลัง)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของของข้าราช าร
วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  

(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น 
ที่ มท  0808.2/ว  1003  ลงวันที่  13  มีนาคม  2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตําบลและลู จ้างประจํา  รือตลอดจนผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรตามระ บียบของทางราช าร ํา นด  

( องคลัง)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 501,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร  คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ  คา
ซั ฟอ   คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล  คาระวางบรรทุ   คา ชา
ทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน)  คาโฆษณาและ ผยแพรประชา
ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา ประชา ัมพันธ

และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ  คา
จัดทํา อ าร ารประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)  คา บี้ย
ประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา  คาจ้าง

มาบริ ารบุคคลภายนอ    ชน  คาจ้างที่ปรึ ษา  คารับรอง
แบบ  คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี  คาจ้างทนายความ  คาจ้างผู้
ชี่ยวชาญบัญชี  คาจ้างปรับปรุงโด มน website  คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทํา มัน ัตว  คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร
อง  คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา
ัมพันธป้ายชื่อ ํานั งาน รือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ
ร้าง  คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร (1) คาปั าพาด ายภาย

นอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้ง ม้อแปลง   ครื่องวัดและอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์
ของ ารไฟฟ้า (2) คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า
พิ่ม ติม  คาธรรม นียมรวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า   าร พิ่ม
ําลังไฟฟ้า   ารขยาย ขตไฟฟ้า   ารบํารุงรั ษา รือซอมแซม

ระบบไฟฟ้าและอุป รณ  คาติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร (1
) คาวางทอประปาภานอ ถานที่ราช าร (2) คาจ้าง มา ดินทอ
ประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม  คาติดตั้งโทรศัพท  คา
ใช้จายตาง ๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
ตาง ๆ (ที่ไม ข้าลั ษณะที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง)  คาบอ รับ
วาร าร   ป็นต้น  ( องคลัง)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
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2.คาจ้าง มาบริ าร อ ชน จํานวน 216,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร อ ชนดํา นินงานโครง าร   รือ
พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล
วังมวง   ชน  งานทําความ ะอาด  งานดูแลต้นไม้   นาม ญ้า
และ วน ยอม  งานพา นะ  งานศึ ษาวิจัย  งานติดตามประ มิน
ผล  งานจ้างทําคําแปล  งานผลิตและพิมพ อ าร  งานผลิต ื่อ
ารประชา ัมพันธ  งาน ถิติข้อมูล าร น ทศ  งานพัฒนาระบบ

ข้อมูล าร น ทศ  งานบันทึ ข้อมูล  งาน ํารวจออ แบบและควบ
คุม าร อ ร้าง  งานซอมบํารุงยานพา นะ งานพัฒนา
บุคคล  งานตรวจ อบและรับรองมาตรฐานและงาน ทคนิคตาง ๆ
 ที่มี อ ชนมีความชํานาญมา วา   ป็นต้น  ( องคลัง)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563

3.คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน าร
พิมพ อ ารราช าร  และถาย อ ารตาง ๆ  ซึ่ง ป็นราคารวม
วั ดุ ิ้น ปลืองคาอะไ ล  คาบํารุงบริ ารรั ษา  และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ทั้งนี้ไมรวมคา ระดาษใน ารใช้ถาย อ าร  ( องคลัง)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
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4.คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างทําระบบแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน   พื่อพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได้ขององค าร
บริ าร วนตําบลวังมวง  โดย ารจัดทํา รือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย ิน  และ ารจัดทําฐานข้อมูลใน ารจัด ็บ
รายได้ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ชน   ารจัดทําฐาน
ข้อมูลที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง   พื่อรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและ
ิ่งปลู ร้าง  ตามที่ ฏ มาย ํา นด  ( องคลัง)  

-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดํา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.3/ว 1070 ลง
วันที่ 8  ม ราคม 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  135  ลําดับ
ที่  15

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลง บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น  ( องคลัง)    

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น  
( องคลัง)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

3.โครง ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่ ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัด ็บภาษีนอ ถาน
ที่  ประจําปีงบประมาณ  2565   ชน  ป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร  แผนพับประชา ัมพันธ  อา ารวางและ ครื่องดื่ม  และ
คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว
ข้อง   ป็นต้น  ( องคลัง)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา   ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  135
  ลําดับที่  16
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 45,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน   พื่อใ ้ ามารถใช้
งานตามป ติ   ชน  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ ํานั
งาน   ชน   ครื่องปรับอา าศ  โตะทํางาน   ครื่องโทร าร   ครื่อง
พิมพดีด  โตะประชุม  โตะ น้าโฟ ม ้า  , คาบํารุงรั ษา รือซอม
แซมครุภัณฑคอมพิว ตอร   ชน   ครื่องคอมพิว ตอร   ครื่อง
พิมพ  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ารซอมป ติ   ชน  รถยนต
วน ลาง  ,  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑโฆษณาและ ผย

แพร   ชน   ล้องถายรูป   ล้องถายวีดีโอ   ล้องถายดีวีดี  , คา
บํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ าร ษตร  ชน   ครื่องตัด
ญ้า  ครื่องพน มอ ควัน   ป็นต้น  ( องคลัง)   
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน  วั ดุคง
ทน   ชน   นัง ือ   ครื่องคิด ลขขนาด ล็    ครื่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็   ไม้บรรทัด

ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรายาง  ที่ถูพื้น  ตะแ รงวาง
อ าร   ครื่องตัดโฟม   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ
ระดาษ   ุญแจ  ภาพ ขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลั ษณ  แผง

ปิดประ าศ  แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน   รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ใน ํานั งาน  มูลี่  มานปรับแ ง (ตอผืน)  พรม  (ตอ
ผื่น)  นาฬิ าตั้ง รือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง   ระ ป๋า  ตาชั่งขนาด ล็   ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน  ผ้าใบ
ต้นทขนาดใ ญ  ตู้ยา ามัญประจําบ้าน  แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition)   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น
ปลือง   ชน   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ํายาลบ
คําผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว   มุด  ซอง
อ าร  ตลับผง มึ   น้ํา มึ ปริ้นท   ทปพีวีซีแบบใ   น้ํายาลบ
ระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  ตัว ย็บ ระดาษ   ข็ม
มุด   ระดาษคารบอน  ดาษไข  แฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ

ข้าราช าร  แบบพิมพ  ผ้า ําลี  ธงชาติ   ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ  ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน  พวงมาลัย  พานพุม   รวย
ดอ ไม้   ป็นต้น  ( องคลัง)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง  วั ดุคง
ทน   ชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง   ุญแจปา ตาย   ุญแจ
ลื่อน  คีมล็อค  ล็อ ียร  ล็อ คลัตซ  ล็อคพวงมาลัย   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ยางรถยนต  น้ํามัน บร   นอ และ

รู   ายไมล   พลา  ฟิลม รองแ ง  น้ํา ลั่น   ป็นต้น  และ พื่อ
จาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณประ อบอะไ ล   ชน   บาะรถ
ยนต   ครื่องยนต  (อะไ ล)  ชุด ียรรถยนต   บร   ครัช  พวง
มาลัย   ายพานใบพัด   ม้อน้ํา   ัว ทียน  แบต ตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟ น้า  ไฟ บร   อานจั รยาน  ตลับลู
ปืน   ระจ มองข้างรถยนต   ันชนรถยนต   ข็มขัดนิรภัย   าย
ไฮดรอลิค   ป็นต้น  ( องคลัง)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน  แ ุง
ต้ม  น้ํามัน ชื้อ พลิง  น้ํามันดี ซล  น้ํามัน าด  น้ํามัน
บนซิน  น้ํามัน ตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน ครื่อง  
ถาน  น้ํามัน ียร  น้ํามัน ลอลื่น   ป็นต้น  ( องคลัง)   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร  วั ดุคง
ทน   ชน  ขาตั้ง ล้อง  ขาตั้ง ขียนภาพ   ลองและระวิงใ ฟิลม
ภาพยนต   ครื่อง รอ ทป   ลน ซูม   ระ ป๋าใ ล้องถาย
รูป  ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา   ป้ายประชา ัมพันธ   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  พู ัน   ี   ระดาษ ขียน
โป ตอร  ฟิลม   มมโมรี่ ารด  ฟิลม ไลด  แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ  (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป,แผนซีดี),  รูป ี รือขาวดําที่ได้จา
ารล้าง  อัดขยาย,  ภาพถายดาว ทียม   อ าร ผยแพรผล าร

ดํา นินงาน   ป็นต้น  ( องคลัง)     
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  
วั ดุคงทน   ชน  แผน รือจานบันทึ ข้อมูล   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น
ปลือง  
ชน  อุป รณบันทึ
ข้อมูล (Diskette,  Floppy Disk,  Removable  Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
ทปบันทึ ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
 Cartridge Tape)   ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร  
ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร   ระดาษตอ
นื่อง   าย ค บิล   ป็นต้น  และคาจัดซื้อวั ดุอุป รประ อบและ
อะไ ล   ชน   นวยประมวลผล  ฮารดดิ ไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ
  แผน รองแ ง  แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ  (Key  Board)  
มนบอรด  (Main  Board)   มมโมรี่ซิป  (Memor Chip) 
ชน  RAM,  คัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)  
มา   (Mouse)  พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ  (Printer Switching Box)   ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ   (Card)  
ชน  
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)  
ป็นต้น  ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลตาง ๆ   ชน  แบบดิ
ตต  Diskette  แบบฮารดดิ ต  (Hard Disk)  แบบซีดี

รอม  (CD-ROM)  แบบออพติคอล  (Optical)   รา
ตอร  (Router)   ป็นต้น  และโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน  20,000  บาท   ป็นต้น  ( องคลัง)   

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียา ร  คา ชาตู้ไปรษณีย  คาธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบ
อิ ล็ ทรอนิ   (GFMIS)   ป็นต้น  ( องคลัง)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563

งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

1.ตู้ ล็ แบบ ระจ   2  บาน ลื่อน จํานวน 44,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ ระจ   2 บาน ลื่อน  ขนาดไม
น้อย วา  4  ฟุต  อยาง นา  จํานวน  8   ลัง  ๆ  ละไม

ิน  5,500  บาท  
( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด นื่อง
จา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563)  
( องคลัง)    

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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1. ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ   ํา รับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
วันที่พิมพ : 8/8/2564  17:08:02 น้า : 57/152



พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ   
ํา รับงานประมวลผล จํานวน 1  ครื่อง ราคา ครื่องละไม
ิน  22,000  บาท  

โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 core) จํานวน 1  นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้ 

          1) ใน รณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz และมี นวย

ประมวลผลด้าน ราฟิ  (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10 แ น  รือ 

          2) ใน รณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง 
- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB 
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1  นวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว 
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง 

- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI  รือ VGA จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง 
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวน 
ไมน้อย วา 1 ชอง 
-  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
( ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563)  ( องคลัง)   
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 131,360 บาท
งบบุคลากร รวม 90,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 90,360 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 90,360 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ ํานั
ปลัด   งินปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี  
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา
ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วนตําบล  และ  ฯลฯ  

จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้  
1.ตําแ นงนั วิชา ารตรวจ อบภายใน  (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งบดาเนินงาน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตาม น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติ
งานในที่ตั้ง ํานั งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่
ตั้ง ํานั งาน   รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่
ตั้ง ํานั งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั
งาน   รือโดยลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด
รือ ะและได้ปฏิบัติงานนั้น ( ํานั ปลัด)

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น  ( ํานั ปลัด) 

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น 
( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,390,180 บาท

งบบุคลากร รวม 812,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 812,160 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 69,060 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ ํานั
ปลัด   งินปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี  
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา
ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วนตําบล  และ ฯลฯ  

จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้  
1.ตําแ นง จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตําบลของ
ํานั ปลัด  และ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ  (พ. .ร.)  และ งิน

ที่ปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่  .พ. รือ  .อบต
.  รับรองฯ  และ  ฯลฯ
จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1.ตําแ นง จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 673,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ ํานั ปลัด   งินปรับปรุง
คาตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  (ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2564-2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จาย
ตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  และ ฯลฯ  
จํานวน  2  ตําแ นง  ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนั ป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา

2.พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ ํานั
ปลัด  ตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  (ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้
จายตามคํา ั่งใ ้ได้รับคาครองชีพชั่วคราว  
จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1.พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งบดาเนินงาน รวม 578,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 52,000 บาท

1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ  
จํานวน  10,000  บาท  
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 
2.คาป่วย าร อปพร.  จํานวน 42,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย รือ ารรั ษาความ งบ รียบร้อยของ
ประชาชน  ตาม ฎ มาย   พื่อจาย ป็น งินที่มอบใ ้อา า มัคร
ป็นคาป่วย าร  ชด ชย ารงาน  รือ วลาที่ ียไป   พื่อ นับ นุน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย  ใ ้

แ   อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน   รือ  อา า มัคร
ของ อปท. แ งพื้นที่อื่นที่ไป นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ตามคําร้อง
ขอของผู้บริ ารท้องถิ่นแ งนั้น ( ํานั ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั

งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน   รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน   รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้น  ( ํานั ปลัด)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 360,600 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลง บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน  ตลอดจน
คาใช้จายใน ารปฏิบัติ น้าที่ตามคํา ั่งใช้ของศูนย อปพร. องค
ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    

-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แ ้ไข พิ่ม ติม  
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

3.โครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลปีใ ม 2565

จํานวน 42,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม   ชน  คาวั ดุและอุป รณ
ที่ใช้ใน ารตั้งจุดบริ ารประชาชน  คาป้ายโครง าร  คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม  และคาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  132  ลําดับ
ที่  2
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4.โครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าล ง รานต 2565

จํานวน 37,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต  ชน   คาวั ดุและ
อุป รณที่ใช้ใน ารตั้งจุดบริ ารประชาชน  คาป้ายโครง าร  คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม  และคาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  132  ลําดับ
ที่  2

5.โครง าร ตรียม ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ าภัยแล้ง จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ตรียม ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ า
ภัยแล้ง   ชน  คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร  และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  132
  ลําดับที่  3
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6.โครง ารฝึ อบรมและฝึ ทบทวน (อปพร.) ใน ขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมและฝึ ทบทวน (อป
พร.) ใน ขตพื้นที่ตําบลวังมวง  ประจําปี  2565   ชน  คาป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร  คา มนาคุณวิทยา ร  คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม  คา อ าร  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง     ป็นต้น ( ํานั ปลัด)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  132
  ลําดับที่  1

7.โครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย บื้องต้นแ ด็ และ
ยาวชนตําบลวังมวง ประจําปี 2565

จํานวน 20,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย บื้องต้นแ ด็ และ ยาวชนตําบลวังมวง ประจําปี 2565
   ชน  คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร  คา มนาคุณวิทยา ร  คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร  คา อ าร  ตลอดจนคาใช้
จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  132
  ลําดับที่ 5    

8.คาใช้จายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ด้าน าธารณ
ภัย

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารใ ้ความชวย ลือประชาชนผู้ประ บ
าธารณภัย  รณี ยียวยา รือฟืนฟู ลัง ิด  าธารณภัย   รือ ป็น
ารซอมแซมใ ้คืน ู ภาพ ดิม   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)   

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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ค่าวัสดุ รวม 160,420 บาท
วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 60,420 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง  วั ดุคง
ทน   ชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง   ุญแจปา ตาย   ุญแจ
ลื่อน  คีมล็อค  ล็อ ียร  ล็อ คลัตซ  ล็อคพวงมาลัย   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ยางรถยนต  น้ํามัน บร   นอ และ

รู   ายไมล   พลา  ฟิลม รองแ ง  น้ํา ลั่น   ป็นต้น  และ พื่อ
จาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณประ อบอะไ ล   ชน   บาะรถ
ยนต   ครื่องยนต  (อะไ ล)  ชุด ียรรถยนต   บร   ครัช  พวง
มาลัย   ายพานใบพัด   ม้อน้ํา   ัว ทียน  แบต ตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟ น้า  ไฟ บร   อานจั รยาน  ตลับลู
ปืน   ระจ มองข้างรถยนต   ันชนรถยนต   ข็มขัดนิรภัย   าย
ไฮดรอลิค   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน  แ ุง
ต้ม  น้ํามัน ชื้อ พลิง  น้ํามันดี ซล  น้ํามัน าด  น้ํามัน
บนซิน  น้ํามัน ตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน ครื่อง  ถาน  น้ํามัน
ียร  น้ํามัน ลอลื่น   ป็นต้น 

( ํานั ปลัด)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุ ครื่องดับ พลิง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง  วั ดุคงทน   ชน  วาลว
น้ําดับ พลิง  ( ชื่อม ับรถดับ พลิง)  ทอ าย งน้ํา   ายดับ
พลิง  อุป รณดับไฟป่า  ชน   ายฉีด  ถัง  ไมตบไฟ   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ถังดับ พลิง  ลู บอลดับ พลิง   ป็น
ต้น ( ํานั ปลัด)     
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,875,664 บาท

งบบุคลากร รวม 1,144,164 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,144,164 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 675,780 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม   งินปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผน
อัตรา ําลัง  3  ปี (ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566)  ทั้งนี้
ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน
วนตําบล  และ ฯลฯ  จํานวน  3  ตําแ นง  ได้แ   

1.ตําแ นงผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา  ศา นาและ
วัฒนธรรม  (นั บริ ารงาน ารศึ ษา  ระดับต้น)
2.ตําแ นงนั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร  
3.ตําแ นง จ้าพนั งานธุร าร  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตําบลของ
อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม  และ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ
าร ู้รบ (พ. .ร.) และ งินที่ปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่  .พ.  รือ 

.อบต. รับรองฯ  และ  ฯลฯ  จํานวน 1 ตําแ นง ดังนี้
1.ตําแ นง จ้าพนั งานธุร าร (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของพนั งาน วน
ตําบล  จํานวน  1  ตําแ นง  ได้แ   
ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม  (นั บริ าร
งาน ารศึ ษา  ระดับต้น)  ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือนและ งิน
ประจําตําแ นงของพนั งาน วนท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 363,264 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ อง ารศึ ษา  ศา นา
และวัฒนธรรม   งินปรับปรุงคาตอบแทนของพนั งานจ้างตาม
แผนอัตรา ําลัง 3 ปี  
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้ง
นี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  จํานวน  2  ตําแ นง  ดัง
นี้
1.  พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  
2.  พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 41,820 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม  ตามแผนอัตรา ําลัง 3
 ปี  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่งใ ้ได้รับคาครองชีพชั่วคราว  
จํานวน  2  ตําแ นง  ดังนี้
1.  พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  
2.  พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งบดาเนินงาน รวม 700,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง  ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
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ค่าใช้สอย รวม 416,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร  คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ  คา
ซั ฟอ   คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล  คาระวางบรรทุ   คา ชา
ทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน)  คาโฆษณาและ ผยแพรประชา
ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา ประชา ัมพันธ

และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ  คา
จัดทํา อ าร ารประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)  คา บี้ย
ประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา  คาจ้าง

มาบริ ารบุคคลภายนอ    ชน  คาจ้างที่ปรึ ษา  คารับรอง
แบบ  คาจ้างทนายความ  คาจ้างผู้ ชี่ยวชาญบัญชี  คาจ้างปรับ
ปรุงโด มน website  คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา มัน ัตว  คาจ้าง
แรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง  คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ าร
จ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ ํานั งาน รือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง  คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ใน
ราช าร  (1)  คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้
ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง   ครื่องวัด
และอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า  (2)  คาจ้าง

มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม  คาธรรม นียมรวม
ถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า   าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า   ารขยาย ขต
ไฟฟ้า   ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ  คา
ติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร  (1)  คาวางทอประปาภานอ
ถานที่ราช าร  (2)  คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้ง

อุป รณประปา พิ่ม ติม  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตาง ๆ  ใน
ารติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ (ที่ไม ข้า

ลั ษณะที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง)  คาบอ รับวาร าร   ป็นต้น  ( อง
ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
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2.คาจ้าง มาบริ าร อ ชน จํานวน 216,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร อ ชนดํา นินงานโครง าร   รือ
พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล
วังมวง   ชน  งานทําความ ะอาด  งานดูแลต้นไม้   นาม ญ้า
และ วน ยอม  งานพา นะ  งานศึ ษาวิจัย  งานติดตามประ มิน
ผล  งานจ้างทําคําแปล  งานผลิตและพิมพ อ าร  งานผลิต ื่อ
ารประชา ัมพันธ  งาน ถิติข้อมูล าร น ทศ  งานพัฒนาระบบ

ข้อมูล าร น ทศ  งานบันทึ ข้อมูล  งาน ํารวจออ แบบและควบ
คุม าร อ ร้าง  งานซอมบํารุงยานพา นะ งานพัฒนา
บุคคล  งานตรวจ อบและรับรองมาตรฐานและงาน ทคนิคตาง ๆ
 ที่มี อ ชนมีความชํานาญมา วา   ป็นต้น  ( อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563

3.คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน าร
พิมพ อ ารราช าร  และถาย อ ารตาง ๆ  ซึ่ง ป็นราคารวม
วั ดุ ิ้น ปลืองคาอะไ ล  คาบํารุงบริ ารรั ษา  และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ทั้งนี้ไมรวมคา ระดาษใน ารใช้ถาย อ าร ( อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  0746  ลงวัน
ที่  1   ุมภาพันธ  2562  
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลง บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น ( อง าร

ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็น
ต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน   พื่อใ ้ ามารถใช้
งานตามป ติ   ชน  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ ํานั
งาน   ชน   ครื่องปรับอา าศ  โตะทํางาน   ครื่องโทร าร   ครื่อง
พิมพดีด  โตะประชุม  โตะ น้าโฟ ม ้า  , คาบํารุงรั ษา รือซอม
แซมครุภัณฑคอมพิว ตอร   ชน   ครื่องคอมพิว ตอร   ครื่อง
พิมพ  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ารซอมป ติ   ชน  รถยนต
วน ลาง  ,  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑโฆษณาและ ผย

แพร   ชน   ล้องถายรูป   ล้องถายวีดีโอ   ล้องถายดีวีดี  , คา
บํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ าร ษตร  ชน   ครื่องตัด
ญ้า  ครื่องพน มอ ควัน   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและ

วัฒนธรรม)   
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ค่าวัสดุ รวม 171,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน  วั ดุคง
ทน   ชน   นัง ือ   ครื่องคิด ลขขนาด ล็    ครื่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็   ไม้บรรทัด

ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรายาง  ที่ถูพื้น  ตะแ รงวาง
อ าร   ครื่องตัดโฟม   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ
ระดาษ   ุญแจ  ภาพ ขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลั ษณ  แผง

ปิดประ าศ  แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน   รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ใน ํานั งาน  มูลี่  มานปรับแ ง (ตอผืน)  พรม  (ตอ
ผื่น)  นาฬิ าตั้ง รือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง   ระ ป๋า  ตาชั่งขนาด ล็   ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน  ผ้าใบ
ต้นทขนาดใ ญ  ตู้ยา ามัญประจําบ้าน  แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition)   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น
ปลือง   ชน   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ํายาลบ
คําผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว   มุด  ซอง
อ าร  ตลับผง มึ   น้ํา มึ ปริ้นท   ทปพีวีซีแบบใ   น้ํายาลบ
ระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  ตัว ย็บ ระดาษ   ข็ม
มุด   ระดาษคารบอน  ดาษไข  แฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ

ข้าราช าร  แบบพิมพ  ผ้า ําลี  ธงชาติ   ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ  ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน  พวงมาลัย  พานพุม   รวย
ดอ ไม้   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ  วั ดุคง
ทน   ชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   ัวแร้งไฟฟ้า   ครื่องวัด
ระแ ไฟฟ้า  มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุ

ไฟ  โคมไฟ  โทรโขง  ไม้ชั ฟิว   ไมคลอยพร้อม ครื่อง ง
ัญญาณ   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ฟิว   ทปพัน าย

ไฟฟ้า   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ลอดไฟ   ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตซไฟฟ้า   ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น
วนวิทยุ  ลู ถ้วย ายอา าศ  รีซี ตอร  มูฟวิ่งคอย

คอน ดน ซอร  ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ   บร อร   ายอา าศ
รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ   ครื่องรับโทรทัศน  จานรับ ัญญาณ

ดาว ทียม  แบบ ตอรี่โซลา ซลล   ล้องรับ ัญญาณ   ป็น
ต้น  อุป รณประ อบและอะไ ล   ชน  ดอ ลําโพง  ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร  ผังแ ดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ   ป็น
ต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว  วั ดุคง
ทน   ชน   ม้อ   ระทะ   ะละมัง  ตะ ลิว   รอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แ ้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อม
้อม   ระจ งา  โองน้ํา  ที่นอน   ระโถน   ตาไฟฟ้า   ตา

น้ํามัน   ตารีด   ครื่องบดอา าร   ครื่องตีไขไฟฟ้า   ครื่องปิงขนม
ปัง   ระทะไฟฟ้า   ม้อไฟฟ้า  รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า   ระติ
น้ําร้อน   ระติ น้ําแข็ง  ถังแ    ตา  ตู้ ็บอุป รณดับ
พลิง   ายยางฉีดน้ํา  ถังขยะแบบขาตั้ง  ถังขยะแบบล้อลา   อาง
ล้างจาน  ถังน้ํา   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ผงซั
ฟอ    บู  น้ํายาดับ ลิ่น  แปรง  ไม้ วาด   ขง  มุ้ง  ผ้าปูที่
นอน  ปลอ มอน   มอน  ผ้า ม  ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน   ัวดูดตะ อน ระวายน้ํา  วั ดุประ อบอา าร  อา าร
ํา ร็จรูป   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุ อ ร้าง จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง  วั ดุคงทน   ชน  ไม้ตาง ๆ
  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ   ิ่ว   ียม   ลื่อย  ขวาน   บไ
ไม้   ทปวัดระยะ   ครื่องวัดขนาด ล็    ชน  ตลับ
มตร  ลู ดิ่ง,   วานมือ  โถ ้วม  อางล้างมือ  รวมพาด
ผ้า   น้า า ใ ชื่อม ล็    ครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน   ป็นต้น  วั ดุ
ิ้น ปลือง   ชน  น้ํามันทาไม้  ทิน นอร   ี  ปูน

ซี มนต  ทราย  ยางมะตอย ํา ร็จรูป  อิฐ รือซี มนต
บล็อ    ระ บื้อง   ัง ะ ี  ตะปู   ล็ ้น  แปรงทา ี  ปูน
ขาว  แผนดิน นียว ัง คราะ    ป็นต้น  วั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล   ชน  ทอน้ําและอุป รณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ํา
บาดาล   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร  วั ดุคง
ทน   ชน   คียว   ปริง ลอร (Sprinkler)  จอบ
มุน  จานพรวน  ผานไถ ระทะ  คราดซี่พรวนดินระ วาง

แถว   ครื่องดั แมลง  ตะแ รงรอน บนโธ   อวน ( ํา ร็จ
รูป)   ระชัง  มีดตัดต้นไม้   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ปุ๋ย  ยา
ป้อง ันและ ําจัดศัตรูพืชและ ัตว  อา าร ัตว  พืชและ
ัตว  พันธุ ัตวปี และ ัตวน้ํา  น้ํา ชื้อพันธุ ัตว  วั ดุ พาะ

ชํา  อุป รณใน ารขยายพันธุพืช   ชน  ใบมีด   ชือ   ผ้าใบ รือ
ผ้าพลา ติ    น้า า ป้อง ันแ พิษ   ป็นต้น  วั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล   ชน   ัว ะโ ล ดูดน้ํา   ป็นต้น ( อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร  วั ดุคง
ทน   ชน  ขาตั้ง ล้อง  ขาตั้ง ขียนภาพ   ลองและระวิงใ ฟิลม
ภาพยนต   ครื่อง รอ ทป   ลน ซูม   ระ ป๋าใ ล้องถาย
รูป  ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา   ป้ายประชา ัมพันธ   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  พู ัน   ี   ระดาษ ขียน
โป ตอร  ฟิลม   มมโมรี่ ารด  ฟิลม ไลด  แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ  (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป,แผนซีดี),  รูป ี รือขาวดําที่ได้จา
ารล้าง  อัดขยาย,  ภาพถายดาว ทียม   อ าร ผยแพรผล าร

ดํา นินงาน   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  วั ดุคงทน  
ชน  แผน รือจานบันทึ ข้อมูล   ป็นต้น  
วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  อุป รณบันทึ
ข้อมูล (Diskette,  Floppy Disk,  
Removable  Disk,  Compact Disc, Digital Video Disc, Flas
h Drive)  
ทปบันทึ
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,  Cartridge Tape)  
ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร  ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร   ระดาษตอ นื่อง   าย

ค บิล   ป็นต้น  และคาจัดซื้อวั ดุอุป รประ อบและ
อะไ ล   ชน   นวยประมวลผล  ฮารดดิ ไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ
  แผน รองแ ง  แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ  (Key  Board)  
มนบอรด  (Main  Board)   มมโมรี่ซิป  (Memor Chip) 
ชน  RAM,  คัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)  
มา   (Mouse)  พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ  (Printer Switching Box)   ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ   (Card)  
ชน  
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)  
ป็นต้น  ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลตาง ๆ   ชน  แบบดิ
ตต  Diskette  แบบฮารดดิ ต  (Hard Disk)  แบบซีดี

รอม  (CD-ROM)  แบบออพติคอล  (Optical)   รา
ตอร  (Router)   ป็นต้น  และโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน  20,000  บาท   ป็นต้น ( อง าร

ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่น  ชน  มิ ตอรน้ํา-ไฟฟ้า   มอ
รือ  ตะแ รง ัน วะ   ัว ชื่อมแ    ัววาลว ปิด-ปิดแ    ป็น
ต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์  ของ
องค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  ทั้ง  3  แ ง  
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น 
ที่ มท  0808.2/ว  3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 43,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ (โทร าร)  คา ท ล ซ  คาวิทยุติดตาม
ตัว  คาวิทยุ ื่อ าร  คา ื่อ ารผานดาว ทียม  คาใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต  รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด  และคา ื่อ
ารอื่น ๆ   ชน  คา ค บิ้ลทีวี  คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม   ป็น

ต้น  และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ลาวและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร,  คาบริ าร

ด้านโทรคมนาคมรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน  ของ
ศูนย ICT และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดขององค ารบริ าร วน
ตําบลวังมวง  และ าร ื่อ ารอื่น ๆ  ป็นต้น 
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน   าร บิ จาย
งิน   ารฝา งิน   าร ็บรั ษา งินและ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
  3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563
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งบลงทุน รวม 31,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,300 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

1.โตะพับ น้าอลูมิ นียม ขนาด 60x150 ซม. จํานวน 4,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะพับอลูมิ นียม  ขนาด  60x150
   ซนติ มตร จํานวน 2 ตัว  ราคาตัวละไม ิน 2,250 บาท   ป็น
งิน  4,500  บาท  ( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคา
ตามท้องตลาด นื่องจา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) ( อง
ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)   

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552
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2.โตะพับ น้าอลูมิ นียม ขนาด 75x150 ซม. จํานวน 5,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะพับอลูมิ นียม  ขนาด  75x150
   ซนติ มตร  จํานวน  2  ตัว  ราคาตัวละไม ิน  2,700
 บาท   ป็น งิน  5,400  บาท 
( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด นื่อง
จา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) ( อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552

3.โตะพับ น้าอลูมิ นียม ขนาด 75x180 ซม. จํานวน 5,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะพับอลูมิ นียม  ขนาด  75x180
   ซนติ มตร  จํานวน  2  ตัว  ราคาตัวละไม ิน  2,900
  บาท   ป็น งิน 5,800  บาท ( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไป
ตามราคาตามท้องตลาด นื่องจา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ของ ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563) ( อง ารศึ ษา  ศา นาและ
วัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552
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4.โตะพับตะแ รง  ขนาด 75x180 ซม. จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะพับตะแ รง  ขนาด  75x180
  ซนติ มตร  จํานวน  2  ตัว  ราคาตัวละไม ิน  3,000
 บาท   ป็น งิน  6,000  บาท ( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไป
ตามราคาตามท้องตลาด นื่องจา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ของ ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563) ( อง ารศึ ษา  ศา นาและ
วัฒนธรรม)   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552

5.ตู้ ็บ อ าร  2  บาน ลื่อน  (แบบ ระจ ใ ) จํานวน 9,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ็บ อ าร 2 บาน ลื่อน (แบบ ระจ
ใ ) จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละไม ิน 4,800 บาท  ป็น งิน 9,600
 บาท ( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้อง
ตลาด นื่องจา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) ( อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,251,307 บาท
งบบุคลากร รวม 1,265,813 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,265,813 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 422,153 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม   งินปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผน
อัตรา ําลัง  3  ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  ทั้งนี้
ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน
วนตําบล  และ ฯลฯ  จํานวน  2  ตําแ นง ได้แ   

1. ตําแ นงครู  อันดับ คศ.1
2. ตําแ นงครูผู้ดูแล ด็   อันดับ  ครูผู้ชวย
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 819,660 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ อง ารศึ ษา  ศา นา
และวัฒนธรรม   งินปรับปรุงคาตอบแทนของพนั งานจ้างตาม
แผนอัตรา ําลัง 3 ปี  
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้ง
นี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  จํานวน  2  ตําแ นง  ดัง
นี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย ัว น้าศูนยพัฒนา ด็
ล็   (ผู้มีคุณวุฒิ)
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ดูแล ด็   (ผู้มี
ทั ษะ)  จํานวน  4  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ อง าร
ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม  ตามแผนอัตรา ําลัง 3
 ปี  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่งใ ้ได้รับคาครองชีพชั่ว
คราว  จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ดูแล ด็   (ผู้มี
ทั ษะ)  จํานวน  4  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งบดาเนินงาน รวม 1,837,444 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 793,930 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลง บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น ( อง าร

ศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น 
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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3.คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมของศูนยพัฒนา ด็
ล็   จํานวน  3  แ ง   ชน   ิจ รรมวันแมแ งชาติ   ิจ รรม
ไ ว้ครู   ป็นต้น   ชน  คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม  คาใช้จายใน
ารต แตง ถานที่  คาถ้วยรางวัล  คาของรางวัล  คา ชา ครื่อง
ียง  คา ชา ต็นท  คา ชา วที  คาป้ายโครง ารและคาใช้จาย

อื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นา
และวัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  130
  ลําดับที่  29

4.คาใช้จายใน าร นับ นุน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร นับ นุน ารจัด ิจ รรมวัน
ด็   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ใ ้แ   ด็ และ
ยาวชน   ชน   ิจ รรม าร ง ริมด้านวิชา าร   ิจ รรมวัน ด็
แ งชาติ   ป็นต้น   ชน  คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม  คาใช้จายใน
ารต แตง ถานที่  คาถ้วยรางวัล  คาของรางวัล  คา ชา ครื่อง
ียง  คา ชา ต็นท  คา ชา วที  คาป้ายโครง ารและคาใช้จาย

อื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นา
และวัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  130
  ลําดับที่  30
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5.โครง ารทัศนศึ ษาแดน้องปฐมวัย จํานวน 28,100 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารทัศนศึ ษาแดน้อง
ปฐมวัย   ชน  คายานพา นะ  คาอา าร  คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม  คา มนาคุณวิทยา ร  คาป้ายโครง าร  คา
วั ดุ   ครื่อง ขียน  และอุป รณ  คาของ มนาคุณใน ารดู
งาน  คาใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม  คาใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใบประ าศนีย

บัตร  คาป้ายโครง ารและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นใน ารฝึ
อบรม   ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  128
  ลําดับที่  15

6.โครง ารตรวจติดตาม ุขภาพ ด็ ล็  ประ วด นูน้อยฟัน วย จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารตรวจติดตาม ุขภาพ
ด็ ล็   ประ วด นูน้อยฟัน วย   ชน  คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม  คาใช้จายใน ารต แตง ถานที่  คาถ้วยรางวัล  คาของ
รางวัล  คา ชา ครื่อง ียง  คา ชา ต็นท  คา ชา วที  คาป้าย
โครง ารและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( อง
ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  128
  ลําดับที่  18
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7.โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษาของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์

จํานวน 185,815 บาท

7.1 คาอา าร ลางวัน  จํานวน  128,625  บาท
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวันของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์  
อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565)   ปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  น้าที่  9
 ลําดับที่  1
7.2 คาจัด าร รียน าร อน  จํานวน  42,500  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  
7.3 คา นัง ือ รียน  จํานวน  2,600  บาท
พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล
ิทธิ์  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  

7.4 คาอุป รณ าร รียน  จํานวน  2,600  บาท
พื่อจาย ป็นคาอุป รณ าร รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล
ิทธิ์  อัตราคนละ  200  บาท/ปี 

7.5 คา ครื่องแบบนั รียน  จํานวน  3,900  บาท
พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์  อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
7.6 คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน  จํานวน  5,590  บาท
พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์  อัตราคนละ  430  บาท/ปี 
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  ที่  มท  0816.2/ว
  3924  ลงวันที่  8   ร ฎาคม  2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  130
  ลําดับที่  31
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
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8.โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษาของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ 2

จํานวน 229,145 บาท

8.1 คาอา าร ลางวัน  จํานวน  159,495  บาท
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวันของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ 2  
อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565)  ปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  น้าที่  9
 ลําดับที่ 1  
8.2 คาจัด าร รียน าร อน  จํานวน  52,700  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์ 2  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  
8.3 คา นัง ือ รียน  จํานวน  3,000  บาท
พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล
ิทธิ์ 2  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  

8.4 คาอุป รณ าร รียน  จํานวน  3,000  บาท
พื่อจาย ป็นคาอุป รณ าร รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล
ิทธิ์ 2  อัตราคนละ  200  บาท/ปี 

8.5 คา ครื่องแบบนั รียน  จํานวน  4,500  บาท
พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์ 2  อัตราคนละ  300  บาท/ปี
8.6 คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน  จํานวน  6,450  บาท
พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์ 2  อัตราคนละ  430  บาท/ปี  
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  ที่  มท  0816.2/ว
  3924  ลงวันที่  8   ร ฎาคม  2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  130
  ลําดับที่  32
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
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9.โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษาของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ 3

จํานวน 210,870 บาท

9.1 คาอา าร ลางวัน  จํานวน  144,060  บาท
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็
ล็ ป่า ั ชล ิทธิ3์  
อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565)   ปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  น้าที่  9
 ลําดับที่  1  
9.2 คาจัด าร รียน าร อน  จํานวน  47,600  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์ 3  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  
9.3 คา นัง ือ รียน  จํานวน  3,400  บาท
พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล
ิทธิ์ 3  อัตราคนละ  200  บาท/ปี

9.4 คาอุป รณ าร รียน  จํานวน  3,400  บาท
พื่อจาย ป็นคาอุป รณ าร รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล
ิทธิ์ 3  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  

9.5 คา ครื่องแบบนั รียน  จํานวน  5,100  บาท
พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์ 3  อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
9.6 คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน  จํานวน  7,310  บาท
พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั
ชล ิทธิ์ 3  อัตราคนละ  430  บาท/ปี  
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  ที่  มท  0816.2/ว
  3924  ลงวันที่  8   ร ฎาคม  2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  130
  ลําดับที่  33
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  

ค่าวัสดุ รวม 1,038,514 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 42,090 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน  วั ดุคง
ทน   ชน   นัง ือ   ครื่องคิด ลขขนาด ล็    ครื่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็   ไม้บรรทัด
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ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรายาง  ที่ถูพื้น  ตะแ รงวาง
อ าร   ครื่องตัดโฟม   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ
ระดาษ   ุญแจ  ภาพ ขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลั ษณ  แผง

ปิดประ าศ  แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน   รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ใน ํานั งาน  มูลี่  มานปรับแ ง (ตอผืน)  พรม  (ตอ
ผื่น)  นาฬิ าตั้ง รือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง   ระ ป๋า  ตาชั่งขนาด ล็   ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน  ผ้าใบ
ต้นทขนาดใ ญ  ตู้ยา ามัญประจําบ้าน  แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition)   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น
ปลือง   ชน   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ํายาลบ
คําผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว   มุด  ซอง
อ าร  ตลับผง มึ   น้ํา มึ ปริ้นท   ทปพีวีซีแบบใ   น้ํายาลบ
ระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  ตัว ย็บ ระดาษ   ข็ม
มุด   ระดาษคารบอน  ดาษไข  แฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ

ข้าราช าร  แบบพิมพ  ผ้า ําลี  ธงชาติ   ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ  ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน  พวงมาลัย  พานพุม   รวย
ดอ ไม้   ป็นต้น และ
1. คาจัดซื้อโตะญี่ปุ่นแบบพับขาได้  จํานวน  6,840  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะญี่ปุ่นแบบพับขาได้  จํานวน  6
  ตัว ราคาตัวละไม ิน 1,140  บาท  ขนาด  20x30 นิ้ว  
2. คาจัดซื้อชั้นวางของแบบ 6 ชอง  จํานวน  9,600   บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชั้นวางของแบบ 6 ชอง จํานวน 4 ชุด ราคา
ชุดละไม ิน 2,400 บาท
3. คาจัดซื้อโตะอนุบาลพร้อมม้านั่งยาว  จํานวน 16,250  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะอนุบาลขนาด 60x120x50
  ซนติ มตร พร้อมม้านั่งยาวขนาด 30x120x30
  ซนติ มตร จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละไม ิน 3,250 บาท 
4. คาจัดซื้อโตะอนุบาลพร้อม ้าอี้  จํานวน 9,400  บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะอนุบาลขนาด 60x120x50
   ซนติ มตร พร้อม ้าอี้ขนาด 30x25x55   ซนติ มตร จํานวน 2
 ชุด ราคาชุดละไม ิน 4,700  บาท
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
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- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 996,424 บาท

1.  อา าร ริม (นม)      จํานวน  996,424  บาท
          1.1  คาอา าร ริม (นม) โรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.)  จํานวน  835,463  บาท  
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม)  โรง รียน ัง ัด ํานั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขึ้นพื้นฐาน ( พฐ.)  
จํานวน  5  แ ง   ํา รับ ด็ อนุบาลและ ด็  ป.1-ป.6
  จํานวน  260  วัน  
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8  ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่ 143 ลําดับ
ที่ 1

          1.2  คาอา าร ริม (นม) ศูนยพัฒนา ด็ ล็  
อบต.วังมวง  จํานวน  160,961  บาท  
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม)  ใ ้แ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  
(จัดตั้งขึ้น อง)  จํานวน  3  แ ง   ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา
ด็ ล็   จํานวน  260  วัน 
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)    
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  ที่  มท  0816.2/ว
  3924  ลงวันที่  8   ร ฎาคม  2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  143
  ลําดับที่  1

งบลงทุน รวม 316,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 316,850 บาท
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ครุภัณฑ นาม

1. ครื่อง ลนบอบอล (6 ตร.ม.) จํานวน 124,350 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ลนบอบอล 
(6 ตร.ม.) จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละไม ิน 41,450 บาท  ํา รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ทั้ง 3 ศูนย 
( องศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)
( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด นื่อง
จา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) 

2. ครื่อง ลนอุโมงคตัว นอน ลา ี จํานวน 28,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ลนอุโมงคตัว นอน ลา
ี ขนาด 120x204x104  ซนติ มตร จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละไม
ิน 9,500 บาท  ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ทั้ง 3

 ศูนย 
( องศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)
( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด นื่อง
จา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) 
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3. ครื่อง ลนชุดปีนป่าย+ชิงช้า+ ระดานลื่น จํานวน 164,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ลนชุดปีนปาย+ชิงช้า+ ระดาน
ลื่น ขนาด 300?300?180 ซม. จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละไม

ิน 82,000 บาท  ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ 1 และ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ 3 ( ณฑราคาตามท้อง
ตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด นื่องจา ครุภัณฑชนิดนี้ไม
มี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ของ ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563) 
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน 2552
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  126
  ลําดับที่  3

วันที่พิมพ : 8/8/2564  17:08:02 น้า : 99/152



งบเงินอุดหนุน รวม 1,831,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,831,200 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

1. งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน จํานวน 1,831,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน  
ํา รับ ด็ อนุบาล  และ ด็  ป.1 - ป.6  

โรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
.)  
อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน  200  วัน  
ใ ้แ โรง รียน  จํานวน  5  แ ง  ดังนี้
1. อุด นุนโรง รียนบ้านโป่ง ้ง  จํานวน  348,600  บาท   
2. อุด นุนโรง รียนบ้านทาฤทธิ์  จํานวน  214,200  บาท   
3. อุด นุนโรง รียนวัด วางอารมณ  จํานวน  214,200  บาท 
4. อุด นุนโรง รียนวัดน้อย ามัคคีธรรม  จํานวน  399,000  บาท 
 
5. อุด นุนโรง รียนวัด วนมะ ดื่อ ามัคคี  จํานวน  655,200
  บาท
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  ที่  มท  0816.2/ว
  3924  ลงวันที่  8   ร ฎาคม  2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  น้าที่ 143 ลําดับ
ที่ 2
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 405,355 บาท

งบบุคลากร รวม 90,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 90,360 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 69,060 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ ํานั
ปลัด   งินปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้  ใ ้จาย
ตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วน
ตําบล  และ  ฯลฯ  จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้  
1. ตําแ นง จ้าพนั งาน าธารณ ุข (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งาน วนตําบลของ
ํานั ปลัด  และ งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ  (พ. .ร.)  และ งิน

ที่ปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่  .พ.  รือ  .อบต. รับรองฯ และ ฯลฯ
จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1. ตําแ นง จ้าพนั งาน าธารณ ุข (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งบดาเนินงาน รวม 234,995 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั

งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน   รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน   รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 193,995 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.คา ํารวจข้อมูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว จํานวน 9,495 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง ํารวจข้อมูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว
ภายในตําบลวังมวง   พื่อขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัยจา พิษ ุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศา ตราจารย
ด็อ ตอร ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ   จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี  รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0819.3/19 ลงวันที่ 3 ม ราคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิ ายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10  มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5  ร ฎาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น 
( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

3.โครง ารรณรงคป้อง ันและควบคุมโรคไข้ วัดน จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารรณรงคและป้อง ันโรคไข้ วัด
น   ใน ารจัดทํา ิจ รรมรณรงค ารใ ้ความรู้ ารป้อง ันตน อง
จา โรคไข้ วัดน    ารควบคุม ารแพรระบาดโรคไข้ วัด
น    ชน  คาน้ํายา คมีฉีดพนบริ วณพื้นที่ ี่ยงและพื้นที่ ารแพร
ระบาด  คาวั ดุและอุป รณ  คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม  คา
มนาคุณวิทยา ร  คาป้ายโครง ารและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น

และ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)   
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  124
  ลําดับที่  3
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4.โครง าร ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า จํานวน 94,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารโครง าร ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้าตามโครง าร ัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย
จา พิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศา ตราจารยพล อ ญิง  พล
รือ อ ญิง  พลอา าศ อ ญิง  ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ   จ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี  รมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี   ํา รับจาย ป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้อง ันพิษ ุนัข
บ้า  ไซริ่ง   ข็มฉีดยาและตลอดจนวั ดุอุป รณที่ ี่ยวข้อง   ป็น
ต้น ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0819.3/19 ลงวันที่ 3 ม ราคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิ ายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10  มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5  ร ฎาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  124
  ลําดับที่  2
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5.คาใช้จายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ด้าน าธารณ
ุข

จํานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็น ารใ ้ความชวย ลือ ยียวยาประชาชนตามอํานาจ น้าที่
ด้าน าธารณ ุข  และคาใช้จายตาง ๆ ที่ ิดขึ้นใน ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคติดตอ   ชน  ยา   วชภัณฑและวั ดุที่ใช้ใน ารป้อง ัน
ควบคุมโรคติดตอ  ชน  ถุงมือยาง รือ นัง  ผ้าปิดปา รือปิด
จมู   รอง ท้ายาง ุ้ม ้น ูงใต้ ขา (รอง ท้าบูต)  รือ ื้อ ัน
ฝน   ครื่องแตง ายและอุป รณใน ารปฏิบัติงานของบุคลา รที่
ปฏิบัติงาน   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือประชา
ชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน  แ ุง
ต้ม  น้ํามัน ชื้อ พลิง  น้ํามันดี ซล  น้ํามัน าด  น้ํามัน
บนซิน  น้ํามัน ตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน ครื่อง  ถาน  น้ํามัน
ียร  น้ํามัน ลอลื่น   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)   

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย   ชน  ชุด
ครื่องมือผาตัด  ที่วาง รวยแ ้ว   ระบอ ตวง   บ้า ลอด   ู
ฟัง (Stethoscope)   ปล ามคนไข้  คีมถอนฟัน   ครื่องวัดน้ํา
ฝน  ถัง ็บ ชื้อ พลิง   ครื่องนึ่ง   ครื่องมือวิทยาศา ตร   ครื่องวัด
อุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข้)   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน   ําลีและผ้า
พันแผล  ยาและ วชภัณฑ  แอล อฮอล  ฟิลม อ ซ รย   คมี
ภัณฑ  ออ ซิ จน  น้ํายาตาง ๆ   ลือด   ายยาง  ลู ยาง   ลอด
แ ้ว  ลวด ชื่อม งิน  ถุงมือ   ระดาษ รอง  จุ ตางๆ  ัตว ลี้ยง
พื่อ ารทดลองวิทยาศา ตร รือ ารแพทย   ลอด
อ ซ รย  ทรายอะ บท  น้ํายาพน มอ ควัน ําจัด
ยุง  คลอรีน   าร ้ม   น้า า อนามัย  ชุดป้อง ัน ชื้อโรค (แบบ
ใช้ครั้ง ดียวทิ้ง)   ป็นต้น 
( ํานั ปลัด)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
งินอุด นุนองค รประชาชน

1.อุด นุน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดําริ
ด้าน าธารณ ุข

จํานวน 80,000 บาท

อุด นุนใ ้คณะ รรม าร มูบ้าน  มูที่ 2,4,10,14 ในตําบลวัง
มวง อํา ภอวังมวง  จัง วัด ระบุรี   พื่อขับ คลื่อนโครง ารพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุข  ใน ิจ รรมตาง ๆ  ใ ้มีความ มาะ ม
ับปัญ าและบริบทของพื้นที่   มูบ้านๆ  ละ  20,000  บาท 

( ํานั ปลัด)     
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   พิ่ม ติม  ครั้งที่  4
   น้าที่  17  ลําดับที่  1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 152,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 152,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1. คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น    จํานวน  120,000
  บาท
พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป  ใ ้แ
อา า มัครบริบาลท้องถิ่นผู้ปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงใน ขตพื้นที่ขององค ารบริ าร วนตําบลวัง
มวง ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  
ที่  มท  0819.2/ว  2318  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2562
   รื่อง  แนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565   พื่อ ป็นคาใช้จายใ ้แ อา า มัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  
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ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของอา า มัคร
บริบาลท้องถิ่นองค ารบริ าร วนตําบลวังมวง ( ํานั ปลัด)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น 
( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561  
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย  วั ดุคง
ทน   ชน  ชุด ครื่องมือผาตัด  ที่วาง รวยแ ้ว   ระบอ ตวง   บ้า
ลอม   ูงฟัง  (Stethoscope)   ปล ามคนไข้  คีมถอน

ฟัน   ครื่องวัดน้ําฝน  ถัง ็บ ชื้อ พลิง   ครื่องนึ่ง   ครื่องมือวิทยา
ศา ตร   ครื่องมือวัดอุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข้)   ครื่องวัดความ
ดัน   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน   ําลี  และผ้าพันแผล  ยาและ
วชภัณฑ  แอล อฮอล  ฟิลม อ ซ รย   คมี
ภัณฑ  ออ ซิ จน  น้ํายาตาง ๆ  ลือด   ายยาง  ลู ยาง   ลอด
แ ้ว  ลวด ชื่อม งิน  ถุงมือ   ระดาษ รอง  จุ ตางๆ   ลอด
อ ซ รย  ทรายอะ บท  น้ํายาพน มอ ควัน ําจัดยุง  ครอรีน
   าร ้ม   น้า า อนามัย  ชุดป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง ดียว
ทิ้ง)  ถุงมือยาง รือ นัง  ผ้าปิดปา -ปิดจมู   จ
ลแอล อฮอร  มว คลุมผม   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16  ร ฎาคม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6  ิง าคม 2556
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันนที่ 29
 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 ม ราคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,100,100 บาท

งบบุคลากร รวม 788,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 788,100 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 229,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ ํานั
ปลัด   งินปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้ง
นี้  ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน  คํา ั่ง ลื่อนระดับของ
พนั งาน วนตําบล  และ  ฯลฯ  จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้  
1. ตําแ นงนั พัฒนาชุมชนปฏิบัติ าร
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 551,160 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ ํานั ปลัด   งินปรับปรุง
คาตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี  (ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2564-2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จาย
ตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  และ ฯลฯ  จํานวน  2
  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนั พัฒนา
ชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนา
ชุมชน  จํานวน  2  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 7,020 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ ํานั
ปลัด  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่งใ ้ได้รับคา
ครองชีพชั่วคราว  
จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนา
ชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งบดาเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั

งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน   รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน   รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้น ( ํานั ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559

ค่าใช้สอย รวม 301,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.คาจ้าง มารถรับ ง ด็ นั รียนใน ัง ัด ศพด. จํานวน 21,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มารถรับ ง ด็ นั รียนใน ัง ัดศูนยพัฒนา
ด็ ล็   องค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  ทั้ง  3  แ ง   
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)     

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

วันที่พิมพ : 8/8/2564  17:08:02 น้า : 113/152



2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น 
( ํานั ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

3.คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ง ริมดํา นิน าร ี่ยว ับ ารฝึ
อบรม   ารประชุมทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ   าร   าร ัมมนา
ทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร   ารบรรยายพิ ศษ   ารฝึ
ศึ ษา   ารดูงาน   รือ ารฝึ งาน   พื่อ พิ่มพูนความรู้ใ ้แ คณะ
ผู้บริ าร   มาชิ ภาฯ  พนั งาน วนตําบล  พนั งาน
จ้าง  ลู จ้างประจํา  และประชาชน รือผู้ที่ ี่ยวข้อง  ได้แ    ลุม
อาชีพ   ลุม ษตร ร   ลุมวิ า ิจชุมชน   ลุมแมบ้าน   ด็
และ ยาวชน  ผู้ ูงอายุ  ผู้พิ าร   ป็นต้น 
( ํานั ปลัด)     
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

4.คาใช้จายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ด้านคุณภาพ
ชีวิต

จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารใ ้ความชวย ลือ ยียวยาประชาชน
ตามอํานาจ น้าที่ด้านคุณภาพชีวิต   ชน  คา ครื่องอุปโภคบริโภค
และ รือคาใช้จายใน ารครองชีพนตามความจํา ป็น  คาซอมแซม
ที่อยูอาศัย ทาที่จํา ป็น   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือประชา
ชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,188,780 บาท

งบบุคลากร รวม 521,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 521,280 บาท
คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 485,280 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ ํานั ปลัด   งินปรับปรุง
คาตอบแทนพนั งานจ้างตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  (ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2564-2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จาย
ตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  และ ฯลฯ  
จํานวน  2  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงพนั งานขับ ครื่องจั ร ล
ขนาด บา
2. พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ ํานั
ปลัด  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่งใ ้ได้รับคา
ครองชีพชั่วคราว  
จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป    จํานวน  3  อัตรา
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งบดาเนินงาน รวม 667,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ    จํานวน 10,000
 บาท  
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 4,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั

งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน   รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน   รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้น ( ํานั ปลัด)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ จํานวน 108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ    ชน  คาจ้างที่
ปรึ ษา  คาจ้างออ แบบ  คารับรองแบบ  คาจ้างทนายความ  คา
จ้างผู้ ชี่ยวชาญ  คาจ้างปรับปรุงโด มน  website  คาตรวจ
วินิจฉัยโรค  คาทํา มัน ัตว งานรั ษาความปลอดภัย  งานทํา
ความ ะอาด  งานดูแลต้นไม้   นาม ญ้าและ วน ยอม  งาน
พา นะ  งานศึ ษาวิจัย  งานติดตามประ มินผล  งานจ้างทําคํา
แปล  งานผลิตและพิมพ อ าร  งานผลิต ื่อ ารประชา
ัมพันธ  งาน ถิติข้อมูล าร น ทศ  งานพัฒนาระบบข้อมูล
าร น ทศ  งานบันทึ ข้อมูล  งาน ํารวจออ แบบและควบคุม
าร อ ร้าง  งานตรวจ อบและรับรองมาตรฐาน  และคาจ้าง
อ ชนดํา นินงานโครง าร รือ พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม น้าที่
ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)     
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครง ารคัดแย ขยะมูลฝอยและ ร้างจิต ํานึ พื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

จํานวน 2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารอบรมใ ้ความรู้และ ง ริม ารคัด
แย ขยะในชุมชน  ตามโครง ารคัดแย ขยะมูลฝอยและ ร้าง
จิต ํานึ พื่อลดปริมาณขยะในชุมชน   ชน  คาป้ายโครง าร  คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม  คา มนาคุณวิทยา ร  คาวั ดุ   ครื่อง
ขียนและอุป รณ  และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น   ป็นต้น ( ํานั
ปลัด)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  125
  ลําดับที่  8
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน   พื่อใ ้ ามารถใช้
งานตามป ติ   ชน  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ ํานั
งาน   ชน   ครื่องปรับอา าศ  โตะทํางาน   ครื่องโทร าร   ครื่อง
พิมพดีด  โตะประชุม  โตะ น้าโฟ ม ้า  , คาบํารุงรั ษา รือซอม
แซมครุภัณฑคอมพิว ตอร   ชน   ครื่องคอมพิว ตอร   ครื่อง
พิมพ  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ารซอมป ติ   ชน  รถยนต
วน ลาง  ,  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑโฆษณาและ ผย

แพร   ชน   ล้องถายรูป   ล้องถายวีดีโอ   ล้องถายดีวีดี  , คา
บํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ าร ษตร  ชน   ครื่องตัด
ญ้า  ครื่องพน มอ ควัน   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    
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ค่าวัสดุ รวม 493,500 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 43,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว  วั ดุคง
ทน   ชน   ม้อ   ระทะ   ะละมัง  ตะ ลิว   รอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แ ้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อม
้อม   ระจ งา  โองน้ํา  ที่นอน   ระโถน   ตาไฟฟ้า   ตา

น้ํามัน   ตารีด   ครื่องบดอา าร   ครื่องตีไขไฟฟ้า   ครื่องปิงขนม
ปัง   ระทะไฟฟ้า   ม้อไฟฟ้า  รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า   ระติ
น้ําร้อน   ระติ น้ําแข็ง  ถังแ    ตา  ตู้ ็บอุป รณดับ
พลิง   ายยางฉีดน้ํา  ถังขยะแบบขาตั้ง  ถังขยะแบบล้อลา   อาง
ล้างจาน  ถังน้ํา   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ผงซั
ฟอ    บู  น้ํายาดับ ลิ่น  แปรง  ไม้ วาด   ขง  มุ้ง  ผ้าปูที่
นอน  ปลอ มอน   มอน  ผ้า ม  ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน   ัวดูดตะ อน ระวายน้ํา  วั ดุประ อบอา าร  อา าร
ํา ร็จรูป   ป็นต้น  และถังขยะแบบ ลม  ขนาด  200  ลิตร  มี ู

จับ  2  ข้างๆ  ละ  2  อัน  พิมพชื่อและตรา ัญลั ษณองค าร
บริ าร วนตําบลวังมวง   ํา รับใช้ใน ารใ ้บริ ารจัด ็บขยะใน
ขตพื้นที่รับผิดชอบตําบลวังมวง   มูที่ 1 - 17   ํา รับจัด า พิ่ม
ติมและแทนของ ดิมที่แต   ( ํานั ปลัด)     
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง  วั ดุคง
ทน   ชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง   ุญแจปา ตาย   ุญแจ
ลื่อน  คีมล็อค  ล็อ ียร  ล็อ คลัตซ  ล็อคพวงมาลัย   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ยางรถยนต  น้ํามัน บร   นอ และ

รู   ายไมล   พลา  ฟิลม รองแ ง  น้ํา ลั่น   ป็นต้น  และ พื่อ
จาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณประ อบอะไ ล   ชน   บาะรถ
ยนต   ครื่องยนต  (อะไ ล)  ชุด ียรรถยนต   บร   ครัช  พวง
มาลัย   ายพานใบพัด   ม้อน้ํา   ัว ทียน  แบต ตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟ น้า  ไฟ บร   อานจั รยาน  ตลับลู
ปืน   ระจ มองข้างรถยนต   ันชนรถยนต   ข็มขัดนิรภัย   าย
ไฮดรอลิค   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)   
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน  แ ุง
ต้ม  น้ํามัน ชื้อ พลิง  น้ํามันดี ซล  น้ํามัน าด  น้ํามัน
บนซิน  น้ํามัน ตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน ครื่อง  ถาน  น้ํามัน
ียร  น้ํามัน ลอลื่น   ป็นต้น 

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบลวังมวง “ ารจัดดอ ไม้ใน
งานพิธี”

จํานวน 7,350 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบล
วังมวง “ ารจัดดอ ไม้ในงานพิธ”ี
ชน  คาป้ายโครง าร  คา มนาคุณวิทยา ร  คาอา าร  คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม  คาวั ดุ  อุป รณและ คาใช้จายอื่นที่จํา
ป็นใน ารฝึ อบรม   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  110
  ลําดับที่  11

2.โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบลวังมวง “ ารทํา บู ลว  จ
ลล้างมือและน้ํายาล้างจาน”

จํานวน 6,850 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบล
วังมวง “ ารทํา บู ลว   จลล้างมือและน้ํายาล้างจาน”  ชน  คา
ป้ายโครง าร  คา มนาคุณวิทยา ร  คาอา าร  คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม  คาวั ดุ  อุป รณและ คาใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน าร
ฝึ อบรม   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  110
  ลําดับที่  11
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3.โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบลวังมวง “ ารจัดดอ ไม้แ ้ง
ในขวดโ ล”

จํานวน 9,350 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบล
วังมวง “ ารจัดดอ ไม้แ ้งในขวดโ ล”  ชน  คาป้าย
โครง าร  คา มนาคุณวิทยา ร  คาอา าร  คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม  คาวั ดุ  อุป รณและ คาใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ
อบรม   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  110
  ลําดับที่  11

4.โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบลวังมวง “ ารทําน้ํานมข้าว
โพดพร้อมดื่มและน้ํา มุนไพร”

จํานวน 6,450 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพตําบล
วังมวง “ ารทําน้ํานมข้าวโพดพร้อมดื่มและน้ํา มุนไพร”  ชน  คา
ป้ายโครง าร  คา มนาคุณวิทยา ร  คาอา าร  คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม  คาวั ดุ  อุป รณและ คาใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน าร
ฝึ อบรม   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  110
  ลําดับที่  11
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5.โครง ารประชุมและ ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร พื่อพัฒนาคุณภาพและ
บูรณา ารแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารประชุมและ ัมมนา ชิงปฏิบัติ
าร พื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณา ารแผนพัฒนาท้องถิ่น   พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ชน  คา
ป้ายโครง าร  คา มนาคุณวิทยา ร  คาอา าร  คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม  คาวั ดุ  อุป รณและคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น   ป็น
ต้น ( ํานั ปลัด)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทําแผนพัฒนาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   ปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่  1   น้าที่  8  ลําดับที่  1

6.โครง ารธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิด จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารธนาคารน้ําใต้ดินระบบ
ปิด  ชน  คาป้ายโครง าร  คาวั ดุ  อุป รณ  และคาใช้จายอื่นที่
จํา ป็น   ป็นต้น ( องชาง)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   พิ่ม ติม  ครั้งที่  5
   น้าที่  14  ลําดับที่  19

วันที่พิมพ : 8/8/2564  17:08:02 น้า : 123/152



งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

1.อุด นุนอํา ภอวังมวง จํานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารตาม  “โครง ารป้อง ัน
และแ ้ไขปัญ ายา พติด  อํา ภอวังมวง จัง วัด
ระบุรี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565” ( ํานั ปลัด)   

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3  มษายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวัน
ที่ 24  ันยายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562 
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14  ิง าคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  141
  ลําดับที่  1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬาต้านยา พติด จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬาต้านยา พ
ติด   ํา รับ ด็    ยาวชน  นั รียน  และประชาชนทั่วไป  ตาม
โครง ารตาง ๆ   ชน   ีฬาต้านยา พติด   ีฬาตําบล  ตลอดจน
งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬา ับ นวยงานอื่น   ป็น

ต้น   ชน  คาป้ายโครง าร  คา งินรางวัล  คาของรางวัล  คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม  คาอา าร  คาต แตง ถานที่  คาใช้จาย
ในพิธี ปิด-ปิดโครง าร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น
( อง ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  131
  ลําดับที่  36

2.คาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬาศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬาศูนยพัฒนา ด็
ล็    ชน  คาป้ายโครง าร  คา งินรางวัล  คาของรางวัล  คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม  คาอา าร  คาต แตง ถานที่  คาใช้จาย
ในพิธี ปิด-ปิดโครง าร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็น
ต้น ( อง ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม)   
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   ปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่  1   น้าที่  9  ลําดับที่  2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมและประ พณีลอย ระทง จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมและ
ประ พณีลอย ระทง  ประจําปีงบประมาณ  2565   ชน  คาป้าย
โครง าร  คาจ้างจัดทํา ถานที่ทาลอย ระทง  คาน้ําดื่ม  คาน้ํา
แข็ง  คาจัดต แตง ถานที่  คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร  คา
จ้าง มาติดตั้ง วที  คา ครื่อง ียง  พร้อมประดับไฟ อง
วาง   งินรางวัล ารประ วด ระทง   งินรางวัลประ วด นูน้อย

นพมาศ  และคาวั ดุอุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น 
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  113
  ลําดับที่  5
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2.โครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมและประ พณี ง รานต จํานวน 55,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมและ
ประ พณี ง รานต   อพระ จดียทราย   ชน  คาป้าย
โครง าร  คาอา าร ํา รับผู้ ูงอายุ  คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม  คาของรางวัลประ วดผู้ ูงอายุ ุขภาพดี  คาของรางวัล าร
แ ดงผู้ ูงอายุ  คาใบประ าศ ียรติบัตรผู้ ูงอายุ  คาวั ดุอุป รณ
รดน้ําขอพรผู้ ูงอายุ  คาจ้าง มาติดตั้ง วที  คา ครื่อง ียง  และ
คาวั ดุอุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  112
  ลําดับที่  3

3.โครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมประ พณีแ ทียน ข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมประ พณีแ
ทียน ข้าพรรษา  องค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  ประจําปีงบ
ประมาณ  2565   ชน  คาป้ายโครง าร  คาป้ายรถบุปผชาติ  คา
จ้าง มาต แตงรถบุปผชาติพร้อมต แตงริ้วขบวน  และคาวั ดุ
อุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น 
( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม) 
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  112
  ลําดับที่  4
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4.โครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมประ พณี ระยา ารทไทย จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษวัฒนธรรมประ พณี
ระยา ารทไทย  องค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  ประจําปีงบ

ประมาณ  2565   ชน  คาป้ายโครง าร  คาอา าร  คาน้ํา
แข็ง  คาน้ําดื่ม  คาต แตง ถานที่  คาวัตถุดิบใน าร วน ระยา
าทร  คาจ้าง มา ครื่อง ียง  และคาวั ดุอุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว

ข้อง     ป็นต้น ( อง ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  113
  ลําดับที่  8

5.โครง าร ง ริมศา นาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( มูบ้านรั ษาศีล
้า)

จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริมศา นาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มูบ้านรั ษาศีล ้า)  ทั้ง  13  วัด  ประจําปีงบ
ประมาณ  2565   ชน  คาป้ายโครง าร  คาอา าร  คาน้ํา
แข็ง  คาน้ําดื่ม  คาอา ารวาง  คาวั ดุ  อุป รณต แตง ถาน
ที่  คาจ้าง มาติดตั้ง ต็นท  คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด
โครง าร  และคาวั ดุอุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น ( อง
ารศึ ษา  ศา นาและวัฒนธรรม)  

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  113
  ลําดับที่  10
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6.โครง าร ง ริม าร รียนรู้และอนุรั ษ ืบค้นแ ลงโบราณคดี จํานวน 35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริม าร รียนรู้แ ลง
โบราณคดีบ้านโป่งตะขบ   มูที่  4  ประจําปีงบประมาณ  2565
   ชน  คาป้ายโครง าร  คาอา าร  คาน้ําแข็ง  คาน้ําดื่ม  คา
อา ารวาง  คาต แตง ถานที่  คาจ้าง มาติดตั้ง ต้นท  และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง   ป็นต้น  ( อง ารศึ ษา  ศา นาและ
วัฒนธรรม)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  113
  ลําดับที่  7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,513,264 บาท

งบบุคลากร รวม 785,264 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 785,264 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 602,060 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ องชาง   งิน
ปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566)  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน
ดือน  คํา ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วนตําบล  และ ฯลฯ
  จํานวน  2  ตําแ นง  ดังนี้
1. ตําแ นง  ผู้อํานวย าร องชาง  
(นั บริ ารงานชาง  ระดับต้น)
2. ตําแ นง   จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

วันที่พิมพ : 8/8/2564  17:08:02 น้า : 129/152



งินประจําตําแ นง จํานวน 21,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของพนั งาน วน
ตําบล  จํานวน  1  ตําแ นง  ได้แ   ผู้อํานวย าร องชาง (นั
บริ ารงานชาง  ระดับต้น)  ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือนและ งิน
ประจําตําแ นงของพนั งาน วนท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. ที่  มท  0809.2/ว  138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 151,704 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ องชาง   งินปรับปรุง
คาตอบแทนของพนั งานจ้างตาม รอบอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566) และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จาย
ตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  และ ฯลฯ 
จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 10,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ อง
ชาง  ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ปี  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่งใ ้ได้รับคา
ครองชีพชั่วคราวและ 
ฯลฯ จํานวน  1  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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งบดาเนินงาน รวม 1,361,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง ( องชาง)      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

คา ชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได้รับ งินวา
ด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น ( องชาง)     
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของของข้าราช าร
วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น 
ที่ มท  0808.2/ว  1003  ลงวันที่  13  มีนาคม  2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตําบลและลู จ้างประจํา  รือตลอดจนผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรตามระ บียบของทางราช าร ํา นด ( อง

ชาง)       
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 499,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 207,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร  คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ  คา
ซั ฟอ   คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล  คาระวางบรรทุ   คา ชา
ทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน)  คาโฆษณาและ ผยแพรประชา
ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา ประชา ัมพันธ

และ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ  คา
จัดทํา อ าร ารประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)  คา บี้ย
ประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา  คาจ้าง

มาบริ ารบุคคลภายนอ    ชน  คาจ้างที่ปรึ ษา  คารับรอง
แบบ  คาจ้างทนายความ  คาจ้างผู้ ชี่ยวชาญบัญชี  คาจ้างปรับ
ปรุงโด มน website  คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา มัน ัตว  คาจ้าง
แรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง  คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ าร
จ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ ํานั งาน รือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง  คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ใน
ราช าร  (1)  คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้
ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง   ครื่องวัด
และอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า  (2)  คาจ้าง

มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม  คาธรรม นียมรวม
ถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า   าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า   ารขยาย ขต
ไฟฟ้า   ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ  คา
ติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร  (1)  คาวางทอประปาภานอ
ถานที่ราช าร  (2)  คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้ง

อุป รณประปา พิ่ม ติม  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตาง ๆ  ใน
ารติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ (ที่ไม ข้า

ลั ษณะที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง)  คาบอ รับวาร าร   ป็นต้น  ( อง
ชาง)      
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
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2.คาจ้าง มาบริ าร อ ชน จํานวน 108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร อ ชนดํา นินงานโครง าร   รือ
พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล
วังมวง   ชน  งานทําความ ะอาด  งานดูแลต้นไม้   นาม ญ้า
และ วน ยอม  งานพา นะ  งานศึ ษาวิจัย  งานติดตามประ มิน
ผล  งานจ้างทําคําแปล  งานผลิตและพิมพ อ าร  งานผลิต ื่อ
ารประชา ัมพันธ  งาน ถิติข้อมูล าร น ทศ  งานพัฒนาระบบ

ข้อมูล าร น ทศ  งานบันทึ ข้อมูล  งาน ํารวจออ แบบและควบ
คุม าร อ ร้าง  งานซอมบํารุงยานพา นะ งานพัฒนา
บุคคล  งานตรวจ อบและรับรองมาตรฐานและงาน ทคนิคตาง ๆ
 ที่มี อ ชนมีความชํานาญมา วา   ป็นต้น ( องชาง)      
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044   รื่อง
ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จายคาจ้าง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  ลงวันที่  10

   ร ฎาคม  2563

3.คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ าร ํา รับใช้ปฏิบัติงานด้าน าร
พิมพ อ ารราช าร  และถาย อ ารตาง ๆ  ซึ่ง ป็นราคารวม
วั ดุ ิ้น ปลืองคาอะไ ล  คาบํารุงบริ ารรั ษา  และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ทั้งนี้ไมรวมคา ระดาษใน ารใช้ถาย อ าร  ป็นต้น  ( อง
ชาง)      
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10   ร ฎาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  0746  ลงวัน
ที่  1   ุมภาพันธ  2562  
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4.คาธรรม นียมตาง ๆ จํานวน 14,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารดูแลรั ษาและคุ้มครอง
ป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติของแผนดิน ํา รับพล มืองใช้
ประโยชนรวม ัน  ชน  ารออ นัง ือ ําคัญ ํา รับที่ ลวง าร
ตรวจ อบ นัง ือ ําคัญ ํา รับที่ ลวง  ารดํา นินคดี รณีมีข้อ
พิพาท  ารรังวัดทําแผนที่ ารจัดทําทะ บียนที่ดิน าธารณ
ประโยชน รวมทั้งคาใช้จายอื่นใดที่ ี่ยวข้อง  คาธรรม นียมใน าร
ขอใบอนุญาต จาะบอบาดาล  คาทด อบตัวอยางน้ํา   าร คมี
และ าร รอง   ป็นต้น ( องชาง)    

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลง บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น ( องชาง)      

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น 
( องชาง)      
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน   พื่อใ ้ ามารถใช้
งานตามป ติ   ชน  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ ํานั
งาน   ชน   ครื่องปรับอา าศ  โตะทํางาน   ครื่องโทร าร   ครื่อง
พิมพดีด  โตะประชุม  โตะ น้าโฟ ม ้า  , คาบํารุงรั ษา รือซอม
แซมครุภัณฑคอมพิว ตอร   ชน   ครื่องคอมพิว ตอร   ครื่อง
พิมพ  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ารซอมป ติ   ชน  รถยนต
วน ลาง  ,  คาบํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑโฆษณาและ ผย

แพร   ชน   ล้องถายรูป   ล้องถายวีดีโอ   ล้องถายดีวีดี  , คา
บํารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ าร ษตร  ชน   ครื่องตัด
ญ้า  ครื่องพน มอ ควัน   ป็นต้น  ( องชาง)     
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ค่าวัสดุ รวม 812,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน  วั ดุคง
ทน   ชน   นัง ือ   ครื่องคิด ลขขนาด ล็    ครื่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็   ไม้บรรทัด

ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรายาง  ที่ถูพื้น  ตะแ รงวาง
อ าร   ครื่องตัดโฟม   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ
ระดาษ   ุญแจ  ภาพ ขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลั ษณ  แผง

ปิดประ าศ  แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน   รือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ใน ํานั งาน  มูลี่  มานปรับแ ง (ตอผืน)  พรม  (ตอ
ผื่น)  นาฬิ าตั้ง รือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง   ระ ป๋า  ตาชั่งขนาด ล็   ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน  ผ้าใบ
ต้นทขนาดใ ญ  ตู้ยา ามัญประจําบ้าน  แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition)   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น
ปลือง   ชน   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ํายาลบ
คําผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว   มุด  ซอง
อ าร  ตลับผง มึ   น้ํา มึ ปริ้นท   ทปพีวีซีแบบใ   น้ํายาลบ
ระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  ตัว ย็บ ระดาษ   ข็ม
มุด   ระดาษคารบอน  ดาษไข  แฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ

ข้าราช าร  แบบพิมพ  ผ้า ําลี  ธงชาติ   ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ  ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน  พวงมาลัย  พานพุม   รวย
ดอ ไม้   ป็นต้น ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ  วั ดุคง
ทน   ชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   ัวแร้งไฟฟ้า   ครื่องวัด
ระแ ไฟฟ้า  มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุ

ไฟ  โคมไฟ  โทรโขง  ไม้ชั ฟิว   ไมคลอยพร้อม ครื่อง ง
ัญญาณ   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ฟิว   ทปพัน าย

ไฟฟ้า   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ลอดไฟ   ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตซไฟฟ้า   ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น
วนวิทยุ  ลู ถ้วย ายอา าศ  รีซี ตอร  มูฟวิ่งคอย

คอน ดน ซอร  ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ   บร อร   ายอา าศ
รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ   ครื่องรับโทรทัศน  จานรับ ัญญาณ

ดาว ทียม  แบบ ตอรี่โซลา ซลล   ล้องรับ ัญญาณ   ป็น
ต้น  อุป รณประ อบและอะไ ล   ชน  ดอ ลําโพง  ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร  ผังแ ดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ   ป็น
ต้น ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุ อ ร้าง จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง  วั ดุคงทน   ชน  ไม้ตาง ๆ
  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ   ิ่ว   ียม   ลื่อย  ขวาน   บไ
ไม้   ทปวัดระยะ   ครื่องวัดขนาด ล็    ชน  ตลับ
มตร  ลู ดิ่ง,   วานมือ  โถ ้วม  อางล้างมือ  รวมพาด
ผ้า   น้า า ใ ชื่อม ล็    ครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน   ป็นต้น  วั ดุ
ิ้น ปลือง   ชน  น้ํามันทาไม้  ทิน นอร   ี  ปูน

ซี มนต  ทราย  ยางมะตอย ํา ร็จรูป  อิฐ รือซี มนต
บล็อ    ระ บื้อง   ัง ะ ี  ตะปู   ล็ ้น  แปรงทา ี  ปูน
ขาว  แผนดิน นียว ัง คราะ  คาลู รัง  คา ินคลุ    ป็น
ต้น  วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล   ชน  ทอน้ําและอุป รณ
ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล   ป็นต้น ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง  วั ดุคง
ทน   ชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง   ุญแจปา ตาย   ุญแจ
ลื่อน  คีมล็อค  ล็อ ียร  ล็อ คลัตซ  ล็อคพวงมาลัย   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  ยางรถยนต  น้ํามัน บร   นอ และ

รู   ายไมล   พลา  ฟิลม รองแ ง  น้ํา ลั่น   ป็นต้น  และ พื่อ
จาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณประ อบอะไ ล   ชน   บาะรถ
ยนต   ครื่องยนต  (อะไ ล)  ชุด ียรรถยนต   บร   ครัช  พวง
มาลัย   ายพานใบพัด   ม้อน้ํา   ัว ทียน  แบต ตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟ น้า  ไฟ บร   อานจั รยาน  ตลับลู
ปืน   ระจ มองข้างรถยนต   ันชนรถยนต   ข็มขัดนิรภัย   าย
ไฮดรอลิค   ป็นต้น ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน แ ุง
ต้ม  น้ํามัน ชื้อ พลิง  น้ํามันดี ซล  น้ํามัน าด  น้ํามัน
บนซิน  น้ํามัน ตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน ครื่อง  ถาน  น้ํามัน
ียร  น้ํามัน ลอลื่น   ป็นต้น ( องชาง)     

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร  วั ดุคง
ทน   ชน  ขาตั้ง ล้อง  ขาตั้ง ขียนภาพ   ลองและระวิงใ ฟิลม
ภาพยนต   ครื่อง รอ ทป   ลน ซูม   ระ ป๋าใ ล้องถาย
รูป  ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา   ป้ายประชา ัมพันธ   ป็น
ต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง   ชน  พู ัน   ี   ระดาษ ขียน
โป ตอร  ฟิลม   มมโมรี่ ารด  ฟิลม ไลด  แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ  (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป,แผนซีดี),  รูป ี รือขาวดําที่ได้จา
ารล้าง  อัดขยาย,  ภาพถายดาว ทียม   อ าร ผยแพรผล าร

ดํา นินงาน   ป็นต้น ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุ ครื่องแตง าย จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย   ชน   ครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน   ื้อ   าง ง  ผ้า   ครื่อง มายตางๆ  ถุง ท้า/ถุง
มือ  รอง ท้า   ข็มขัด   มว   ผ้าผู คอ   ื้อ ะท้อนแ ง   ื้อ
ชูชีพ  ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ (ไมรวมถังออ ซิ จน)   ครื่อง
แตง าย ํา รับงาน วาดถนน/ล้างทอใ าร คมี   ครื่องแตง าย
ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริ าร าธาร ุข  ชุดนา
ฎศิลป์  ชุดดุริยางค   ป็นต้น ( องชาง)    
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร  วั ดุคงทน  
ชน  แผน รือจานบันทึ ข้อมูล   ป็นต้น  วั ดุ ิ้น ปลือง  
ชน  อุป รณบันทึ ข้อมูล (Diskette,  Floppy Disk,  
Removable  Disk,  Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive)   ทปบันทึ
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
 Cartridge Tape)   ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร  
ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร   ระดาษตอ
นื่อง   าย ค บิล   ป็นต้น  และคาจัดซื้อวั ดุอุป รประ อบและ
อะไ ล   ชน   นวยประมวลผล  ฮารดดิ ไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ
  แผน รองแ ง  แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ  (Key  Board)  
มนบอรด  (Main  Board)   มมโมรี่ซิป  (Memor Chip) 
ชน  RAM,  คัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder)  
มา   (Mouse)  พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ  (Printer Switching Box)   ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ   (Card)  
ชน  
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)  
ป็นต้น  ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลตาง ๆ   ชน  แบบดิ
ตต  Diskette  แบบฮารดดิ ต  (Hard Disk)  แบบซีดี

รอม  (CD-ROM)  แบบออพติคอล  (Optical)   รา
ตอร  (Router)   ป็นต้น  และโปรแ รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน  20,000  บาท   ป็นต้น ( องชาง)    

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561
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วั ดุ ํารวจ จํานวน 2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํารวจ   ชน  บันไดอลูมิ นียม   ครื่อง
มือแ ะ ลั    ครื่องมือดึง ายโทรศัพท   ป็นต้น ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

วั ดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่น  ชน  มิ ตอรน้ํา-ไฟฟ้า   มอ
รือ  ตะแ รง ัน วะ   ัว ชื่อมแ    ัววาลว ปิด-ปิดแ    ป็น
ต้น ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  ม ราคม 2561

งบลงทุน รวม 367,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 367,000 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

1. ้าอี้ทํางาน จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทํางาน  
จํานวน  6  ตัวๆ  ละไม ิน  2,000  บาท  และ ้าอี้ทํางาน
จํานวน  1  ตัวๆ ละไม ิน 3,000  บาท  ( องชาง)       
( ณฑราคาตามท้องตลาด)   ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด นื่อง
จา ครุภัณฑชนิดนี้ไมมี ํา นดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ของ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) 

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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1. ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแ ดง
ภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร   ํา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน  1   ครื่องๆ  ละไม ิน  30,000  บาท  
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั  (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน  ารประมวลผล ูง จํานวน 1  นวย 
-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไมน้อย
วา 12 MB 

- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้ 
          1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
นวยความจําขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ 

          2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน
นวยประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
ามารถใช้ นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย
วา 2 GB  รือ 

          3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน
ารใช้ นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาดไมน้อย
วา 2 GB 

- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 8 GB 
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 2 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 480 GB จํานวน 1  นวย 
- มีDVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย 
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวน 
ไมน้อย วา 1 ชอง 
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง 

- มีแป้นพิมพและ มา  
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- มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1  นวย
( ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563) ( องชาง)    

2. ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ   ํา รับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ    ํา รับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1   ครื่องๆ  ละไม ิน  22,000  บาท  โดย
มีคุณลั ษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 core) จํานวน 1  นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้ 

          1) ใน รณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz และมี นวย

ประมวลผลด้าน ราฟิ  (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10 แ น  รือ 

          2) ใน รณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง 
- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB 
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1  นวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว 
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง 

- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI  รือ VGA จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง 
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวน 
ไมน้อย วา 1 ชอง 
-  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
( ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563) ( องชาง)    
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คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑยานพา นะและขน ง จํานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซม ปลี่ยน ัวรถยนต   ปลี่ยน ระบะท้ายของ
รถยนต   ปลี่ยนระบบไฮดรอลิ   ทํา ีใ มทั้งคัน   ปลี่ยน ครื่อง
ยนตใ ม   ป็นต้น ( องชาง)    

งานก่อสร้าง รวม 5,335,568 บาท
งบบุคลากร รวม 728,568 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 728,568 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 138,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลของ องชาง   งิน
ปรับปรุง งิน ดือน  ตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่ง ลื่อนขั้น งิน
ดือน  คํา ั่ง ลื่อนระดับของพนั งาน วนตําบล  
และ ฯลฯ  จํานวน  2  ตําแ นง  ดังนี้
1. ตําแ นง  นายชางโยธา  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
2. ตําแ นง  นายชาง ขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ของ องชาง  และ งินที่ปรับ พิ่ม ํา รับ
คุณวุฒิที่  .พ.  รือ  .อบต. รับรองฯ และ ฯลฯ  จํานวน  2
  ตําแ นง  ได้แ
1. ตําแ นง  นายชางโยธา  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
2. ตําแ นง  นายชาง ขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 530,376 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ องชาง   งินปรับปรุง
คาตอบแทนของพนั งานจ้างตาม รอบอัตรา ําลัง 3 ปี (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จาย
ตามคํา ั่ง ลื่อนขั้นคาตอบแทน  และ ฯลฯ 
จํานวน  3  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนายชางโยธา  
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
3. พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท. และ  .อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว  138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 38,772 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้าง อง
ชาง  ตามแผนอัตรา ําลัง  3  ปี  (ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2564-2566)  และที่แ ้ไข พิ่ม ติม  ทั้งนี้ใ ้จายตามคํา ั่งใ ้ได้
รับคาครองชีพชั่วคราวและ 
ฯลฯ  จํานวน  3  ตําแ นง  ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนายชางโยธา  
2. พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตําแ นงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
3. พนั งานจ้างทั่วไป  ตําแ นงคนงานทั่วไป จํานวน  2  อัตรา  
-พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ของพนั งาน วนตําบล  ลู จ้าง
และพนั งานจ้าง  ( องชาง)  
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ของ
พนั งาน วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติ  โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั

งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน   รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน   รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้น ( องชาง)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาลง บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ  ของพนั งาน
วนตําบล  ลู จ้างและพนั งานจ้าง   ป็นต้น ( องชาง)    

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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2.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร   ชน  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คา
ผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ป็นต้น 
( องชาง)    
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

งบลงทุน รวม 4,587,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,587,000 บาท
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

1.โครง าร อ ร้างอาคาร ํานั งานองค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  
( ลังใ ม)

จํานวน 4,300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้างอาคาร ํานั
งาน  องค ารบริ าร วนตําบลวังมวง  ( ลังใ ม) 
(ตามแบบ อบต.วังมวง)  ( องชาง)
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน ระจายอํานาจใ ้แ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา  17
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   ปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่  5   น้าที่  5  ลําดับที่  1

2.โครง าร อ ร้าง ้องน้ําศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ 3 จํานวน 247,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้าง ้องน้ําศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป่า ั ชล ิทธิ์ 3
  (ตามแบบ อบต.วังมวง) 
( อง ารศึ ษาศา นา  และวัฒนธรรม)  
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)  พิ่ม ติมครั้งที่  5
   น้าที่  15    ลําดับที่  22
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

1.คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้  (คา K) จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาชด ชยคางาน อ ร้าง  
(คา K)  ขององค ารบริ าร วนตําบลวังมวง   ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ ( องชาง)    
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837
  ลงวันที่  11   ันยายน  2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครง ารตามพระราชดําริพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร 
ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช  บรมนาถบพิตรและโครง ารตามพระ
ราช าวนีย ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปี ลวง

จํานวน 10,000 บาท

ํา รับจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารรั ษาและ
อนุรั ษ   าร ง ริมและ นับ นุนดูแลทรัพยา รธรรมชาติ ี่ยว
ับ  “ดิน  น้ํา  ป่า”   ารรั ษาและ ารปลู ป่า   ารดูแลรั ษา

แ ลงน้ําลําคลอง  ตามพระราชดําริพระบาท ม ด็จพระบรมชน า
ธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช  บรมนาถบพิตรและ
โครง ารตามพระราช าวนีย ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี ลวง  โดยดํา นิน ารจัด
า   ล้าไม้พันธุไม้   พาะชํา ล้าไม้  ปุ๋ย   คมี ําจัดศัตรู

พืช  ตลอดจน ารดูแลรั ษา ล้าไม้ในโครง ารฯ   พื่อนําปลู ใน
พื้นที่ าธารณะ   ป็นต้น ( ํานั ปลัด)
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  138
  ลําดับที่  6
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2.โครง ารอนุรั ษพืชพื้น มือง พาะพันธุต้นลานพื้นที่ตําบลวังมวง จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษพืชพื้น มือง พาะพันธุ
ต้นลานพื้นที่ตําบลวังมวง  ใน ารดํา นิน ิจ รรม ํารวจจํานวนต้น
ลานและติด มาย ลขประจําต้นลาน   ชน  คาจ้าง ํารวจ  คาติด
มาย ลขประจําต้น  และคาวั ดุอุป รณตาง ๆ  ที่ ี่ยวข้อง   ป็น

ต้น  ตามพระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า   รม ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ุดา   ยามบรมราช ุมารี 
( ํานั ปลัด)
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
 ลงวันที่ 24  ร ฎาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว 1425 ลงวันที่ 4  มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   น้าที่  138
  ลําดับที่  5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

283,000

เงินสารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,218,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,798,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

4,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

3,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา

3,000

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

560,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

283,000

เงินสารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,218,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,798,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

4,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

3,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา

3,000

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

560,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

228,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,491,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจ้างลูกจ้างประจา 531,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,738,056 673,800 1,182,924 551,160 485,280

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,554,420 69,060 1,097,933 69,060 229,920

เงินประจาตาแ นง 210,000 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

228,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,491,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจ้างลูกจ้างประจา 531,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 682,080 5,313,300

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

740,180 6,760,573

เงินประจาตาแ นง 21,000 273,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

138,990 21,300 21,300 21,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

105,516 48,000 65,820 7,020 36,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 283,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

22,000 5,000 1,000 1,000 4,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

270,000 52,000 10,000 130,000 10,000 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

68,900

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 245,000 50,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

95,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,300 224,190

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

49,272 311,628

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 30,000 313,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 38,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 497,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

10,000 78,900

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 100,000 445,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

95,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

1. รายจายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการ

45,000

1.คาจ้างเ มาบริการ
บุคคลภายนอก

108,000

1.คาจ้างเ มารถรับสง
เด็กนักเรียนในสังกัด 
ศพด.

21,000

1.คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

1.คาใช้จายในการเลือก
ตั้ง

200,000

1.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

40,000 32,000 10,000

1.คาลงเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 30,000 100,000

1.คาสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

9,495

1.โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

1. รายจายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการ

45,000

1.คาจ้างเ มาบริการ
บุคคลภายนอก

108,000

1.คาจ้างเ มารถรับสง
เด็กนักเรียนในสังกัด 
ศพด.

21,000

1.คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

150,000 150,000

1.คาใช้จายในการเลือก
ตั้ง

200,000

1.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

82,000

1.คาลงเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 195,000

1.คาสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

9,495

1.โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการตามพระราช
ดาริพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลย
เดชม าราช  บรม
นาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปี ลวง

1.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การจัดดอกไม้ในงาน
พิธ”ี

7,350

1.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

1.รายจายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการ

5,000 30,000

2. คาจ้างเ มาบริการ
เอกชน

108,000

2.คาจ้างเ มาบริการ
เอกชน

216,000 216,000

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:09:25 น้า : 9/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการตามพระราช
ดาริพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลย
เดชม าราช  บรม
นาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปี ลวง

10,000 10,000

1.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การจัดดอกไม้ในงาน
พิธ”ี

7,350

1.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

50,000 50,000

1.รายจายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการ

207,000 242,000

2. คาจ้างเ มาบริการ
เอกชน

108,000

2.คาจ้างเ มาบริการ
เอกชน

108,000 540,000

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:09:25 น้า : 10/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

2.คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000 20,000 50,000 15,000 10,000

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

100,000

2.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การทาสบูเ ลว  เจ
ลล้างมือและน้ายาล้าง
จาน”

6,850

2.โครงการอนุรักษ์พืช
พื้นเมืองเพาะพันธุ์ต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

2.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์

3. คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

60,000

3.คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

2.คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 50,000

2.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000 180,000

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

100,000

2.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การทาสบูเ ลว  เจ
ลล้างมือและน้ายาล้าง
จาน”

6,850

2.โครงการอนุรักษ์พืช
พื้นเมืองเพาะพันธุ์ต้น
ลานพื้นที่ตาบลวังมวง

20,000 20,000

2.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์

55,000 55,000

3. คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

60,000

3.คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

50,000 110,000

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:09:25 น้า : 12/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

3.คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

3.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000

3.คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

200,000

3.โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ประจาปีงบ
ประมาณ 2565

5,000

3.โครงการดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ปีใ ม 2565

42,200

3.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การจัดดอกไม้แ ้งใน
ขวดโ ล”

9,350

3.โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้ วัดนก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

3.คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

3.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000

3.คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

200,000

3.โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ประจาปีงบ
ประมาณ 2565

5,000

3.โครงการดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ปีใ ม 2565

42,200

3.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การจัดดอกไม้แ ้งใน
ขวดโ ล”

9,350

3.โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้ วัดนก

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:09:25 น้า : 14/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแ
เทียนเข้าพรรษา

4. คาจ้างเ มาบริการ
รักษาความปลอดภัย

180,000

4.คาจ้างทาระบบแผนที่
ภาษี

100,000

4.คาใช้จายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000

4.คาใช้จายในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้าน
คุณภาพชีวิต

60,000

4.คาใช้จายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก

50,000

4.คาธรรมเนียมตาง ๆ

4.โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

94,500

4.โครงการดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ 2565

37,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแ
เทียนเข้าพรรษา

50,000 50,000

4. คาจ้างเ มาบริการ
รักษาความปลอดภัย

180,000

4.คาจ้างทาระบบแผนที่
ภาษี

100,000

4.คาใช้จายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000

4.คาใช้จายในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้าน
คุณภาพชีวิต

60,000

4.คาใช้จายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก

50,000

4.คาธรรมเนียมตาง ๆ 14,000 14,000

4.โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

94,500

4.โครงการดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ 2565

37,800

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:09:25 น้า : 16/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การทาน้านมข้าวโพด
พร้อมดื่มและน้า
สมุนไพร”

6,450

4.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

5. คาธรรมเนียมตาง ๆ 20,000

5.คาใช้จายในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้าน
สาธารณสุข

50,000

5.คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000

5.โครงการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ า
ภัยแล้ง

10,000

5.โครงการทัศนศึกษา
แดน้องปฐมวัย

28,100

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:09:25 น้า : 17/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตาบลวังมวง 
“การทาน้านมข้าวโพด
พร้อมดื่มและน้า
สมุนไพร”

6,450

4.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

20,000 20,000

5. คาธรรมเนียมตาง ๆ 20,000

5.คาใช้จายในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้าน
สาธารณสุข

50,000

5.คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000

5.โครงการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ า
ภัยแล้ง

10,000

5.โครงการทัศนศึกษา
แดน้องปฐมวัย

28,100

วันที่พิมพ์ : 8/8/2564  17:09:25 น้า : 18/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

5.โครงการประชุมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ประจาปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2565

10,000

5.โครงการสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มูบ้านรักษา
ศีล ้า)

6. คาจ้างที่ปรึกษา
สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
งานบริการขององค์การ
บริ ารสวนตาบล

15,000

6.โครงการตรวจติดตาม
สุขภาพเด็กเล็ก 
ประกวด นูน้อยฟันสวย

10,000

6.โครงการธนาคารน้า
ใต้ดินระบบปิด

10,000

6.โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน (อปพร.) ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

5.โครงการประชุมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ประจาปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2565

10,000

5.โครงการสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ( มูบ้านรักษา
ศีล ้า)

30,000 30,000

6. คาจ้างที่ปรึกษา
สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
งานบริการขององค์การ
บริ ารสวนตาบล

15,000

6.โครงการตรวจติดตาม
สุขภาพเด็กเล็ก 
ประกวด นูน้อยฟันสวย

10,000

6.โครงการธนาคารน้า
ใต้ดินระบบปิด

10,000

6.โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน (อปพร.) ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

6.โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้และอนุรักษ์สืบ
ค้นแ ลงโบราณคดี

7.โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแกเด็ก
และเยาวชนตาบลวัง
มวง ประจาปี 2565

20,600

7.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริ ารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์

185,815

8.คาใช้จายในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้าน
สาธารณภัย

100,000

8.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริ ารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2

229,145

9.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริ ารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3

210,870

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 30,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

6.โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้และอนุรักษ์สืบ
ค้นแ ลงโบราณคดี

35,000 35,000

7.โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแกเด็ก
และเยาวชนตาบลวัง
มวง ประจาปี 2565

20,600

7.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริ ารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์

185,815

8.คาใช้จายในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ด้าน
สาธารณภัย

100,000

8.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริ ารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2

229,145

9.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริ ารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3

210,870

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 300,000 355,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 15,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 1,046,424 43,500

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 205,000 70,000 15,000 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 22,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 55,000 60,420 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสานักงาน 190,000 92,090

วัสดุสารวจ

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 1,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

87,000 43,200

คาไฟฟ้า 382,060 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 17,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 65,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 17,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,114,924

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 100,000 790,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 332,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 50,000 215,420

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสานักงาน 30,000 312,090

วัสดุสารวจ 2,000 2,000

วัสดุอื่น 10,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 1,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,200

คาไฟฟ้า 447,060
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.เก้าอี้ทางาน

1.คาบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ยาน
พา นะและขนสง

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับงานสานักงาน 
(ไมรวมจอแสดงภาพ)

56,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สา รับงาน
ประมวลผล

22,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

1.เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  
15  ลิตร

11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.เก้าอี้ทางาน 15,000 15,000

1.คาบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ยาน
พา นะและขนสง

300,000 300,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับงานสานักงาน 
(ไมรวมจอแสดงภาพ)

56,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สา รับงาน
ประมวลผล

22,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

30,000 30,000

1.เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  
15  ลิตร

11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

28,000

1.เครื่องเลนบอบอล (6 
ตร.ม.)

124,350

1.ตู้เ ล็กแบบกระจก  2 
 บานเลื่อน

44,000

1.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม 
ขนาด 60x150 ซม.

4,500

2.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สา รับงาน
ประมวลผล

2.เครื่องเลนอุโมงค์ตัว
นอน ลากสี

28,500

2.ตู้เ ล็ก  แบบ  2  
บาน

23,600

2.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม 
ขนาด 75x150 ซม.

5,400

3.เก้าอี้สานักงาน  แบบ
มีพนักพิง

5,400

3.เครื่องเลนชุดปีน
ป่าย+ชิงช้า+กระดาน
ลื่น

164,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

28,000

1.เครื่องเลนบอบอล (6 
ตร.ม.)

124,350

1.ตู้เ ล็กแบบกระจก  2 
 บานเลื่อน

44,000

1.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม 
ขนาด 60x150 ซม.

4,500

2.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สา รับงาน
ประมวลผล

22,000 22,000

2.เครื่องเลนอุโมงค์ตัว
นอน ลากสี

28,500

2.ตู้เ ล็ก  แบบ  2  
บาน

23,600

2.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม 
ขนาด 75x150 ซม.

5,400

3.เก้าอี้สานักงาน  แบบ
มีพนักพิง

5,400

3.เครื่องเลนชุดปีน
ป่าย+ชิงช้า+กระดาน
ลื่น

164,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

3.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม 
ขนาด 75x180 ซม.

5,800

4.โต๊ะพับตะแกรง  
ขนาด 75x180 ซม.

6,000

5.ตู้เก็บเอกสาร  2  
บานเลื่อน  (แบบกระจก
ใส)

9,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

1.คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (คา K)

1.โครงการกอสร้าง
อาคารสานักงาน
องค์การบริ ารสวน
ตาบลวังมวง  ( ลังใ ม)

2.โครงการกอสร้าง ้อง
น้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ป่าสักชลสิทธิ์ 3

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

3.โต๊ะพับ น้าอลูมิเนียม 
ขนาด 75x180 ซม.

5,800

4.โต๊ะพับตะแกรง  
ขนาด 75x180 ซม.

6,000

5.ตู้เก็บเอกสาร  2  
บานเลื่อน  (แบบกระจก
ใส)

9,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

1.คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (คา K)

40,000 40,000

1.โครงการกอสร้าง
อาคารสานักงาน
องค์การบริ ารสวน
ตาบลวังมวง  ( ลังใ ม)

4,300,000 4,300,000

2.โครงการกอสร้าง ้อง
น้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ป่าสักชลสิทธิ์ 3

247,000 247,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.เงินอุด นุนสา รับ
สนับสนุนอา ารกลาง
วัน

1,831,200

1.อุด นุนเทศบาลตาบล
คาพราน

45,000

1.อุด นุนสา รับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

80,000

1.อุด นุนอาเภอวังมวง 70,000

รวม 15,380,200 14,317,582 1,390,180 7,126,971 557,355 1,100,100 1,188,780 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.เงินอุด นุนสา รับ
สนับสนุนอา ารกลาง
วัน

1,831,200

1.อุด นุนเทศบาลตาบล
คาพราน

45,000

1.อุด นุนสา รับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

80,000

1.อุด นุนอาเภอวังมวง 70,000

รวม 440,000 7,848,832 30,000 49,500,000
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