-ร่าง-

ข้อบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อา ภอวังม่วง จังหวัดสระบรี

า ถล บประมาณ
ประ อบ บประมาณราย ายประ าปี บประมาณ พ.ศ. 2563

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

ารบริหารสวนตาบลวั มว

บัดนีถึ วลาที่ ณะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวนตาบลวั มว ะได สนอรา อบั ัติ บประมาณราย ายประ าปีตอสภา
อ
ารบริหารสวนตาบลวั มว อี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี ณะผบริหารอ
ารบริหารสวนตาบลวั มว ึ อ ี ใหทานประธาน ละ
สมา ิ ท ทานไดทราบถึ สถานะ าร ลั ตลอด นหลั าร ละ นวน ยบาย ารดา นิน าร ในปี บประมาณ พ.ศ. 2563 ดั ตอไปนี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมาณราย ายทั่วไป
ในปี บประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 ร ฎา ม พ.ศ.2562 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ดั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 66,019,979.00 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 17,012,073.45 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 31,669,218.14 บาท

1.1.4 ราย ารที่ได ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมได บิ

าย านวน 0

1.1.5 ราย ารที่ได ัน ินไว ดยยั ไมได อหนีผ พัน านวน 3
1.2 ิน

า

ร าร รวม 0.00 บาท

ร าร รวม 11,073.31 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมาณ ในปี บประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ร ฎา ม พ.ศ.2562
1 รายรับ ริ

านวน 46,530,126.19 บาท ประ อบดวย

หมวดภาษีอา ร

านวน

1,428,628.74 บาท

หมวด าธรรม นียม าปรับ ละใบอน าต

านวน

494,957.70 บาท

หมวดรายได า ทรัพยสิน

านวน

343,865.58 บาท

านวน

0.00 บาท

หมวดรายได บ็ด ตล็ด

านวน

94,987.50 บาท

หมวดรายได า ทน

านวน

0.00 บาท

หมวดภาษี ัดสรร

านวน

24,576,431.67 บาท

หมวด ินอดหนนทั่วไป

านวน

19,591,255.00 บาท

บ ลา

านวน

10,403,449.00 บาท

บบ ลา ร

านวน

11,051,888.66 บาท

บดา นิน าน

านวน

4,767,135.78 บาท

บล ทน

านวน

4,196,037.36 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอดหนน

านวน

1,672,560.00 บาท

หมวดรายได า สาธารณป ภ

2

ละ ารพาณิ ย

ินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประส

3 ราย าย ริ

านวน 3,087,852.80 บาท

านวน 32,091,070.80 บาท ประ อบดวย

4 ราย ายที่ าย า

ินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 7,452,768.93 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 3,064,895.50 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

1,155,723.80

1,060,000.00

793,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

553,948.10

554,000.00

545,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

425,245.85

380,900.00

400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

250,327.50

90,100.00

90,230.00

2,385,245.25

2,085,000.00

1,828,330.00

28,584,140.61

23,915,000.00

24,671,670.00

28,584,140.61

23,915,000.00

24,671,670.00

18,770,315.00

18,000,000.00

20,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,770,315.00

18,000,000.00

20,000,000.00

รวม

49,739,700.86

44,000,000.00

46,500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี

1

ประมาณการ ปี

ประมาณการ ปี

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

11,832,407.50

13,131,900.00

13,558,123.00

งบบุคลากร

12,611,544.22

14,956,769.00

16,200,860.00

งบดา นินงาน

5,875,455.24

9,077,786.00

9,081,317.00

งบลงทุน

4,785,055.55

5,150,545.00

5,161,700.00

0.00

0.00

15,000.00

1,659,800.00

1,683,000.00

2,483,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

36,764,262.51

44,000,000.00

46,500,000.00

รวม

36,764,262.51

44,000,000.00

46,500,000.00

งบรายจ่ายอื่น
งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

16,764,015

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

142,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,911,252

แผนงานสาธารณสุข

161,450

แผนงานเคหะและชุมชน

8,217,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

500,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

60,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

13,558,123
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

46,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

12,205,608

0

12,205,608

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,175,920

0

3,175,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

9,029,688

0

9,029,688

3,610,607

686,700

4,297,307

727,300

100,000

827,300

1,805,307

468,700

2,274,007

ค่าวัสดุ

620,000

98,000

718,000

ค่าสาธารณูปโภค

458,000

20,000

478,000

181,900

19,200

201,100

ค่าครุภัณฑ์

181,900

19,200

201,100

งบรายจ่ายอื่น

15,000

0

15,000

รายจ่ายอื่น

15,000

0

15,000

งบเงินอุดหนุน

45,000

0

45,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

เงินอุดหนุน
รวม

45,000

0

45,000

16,058,115

705,900

16,764,015

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รวม

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

142,000

142,000

42,000

42,000

100,000

100,000

142,000

142,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

2,388,292

0

2,388,292

2,388,292

0

2,388,292

641,440

1,850,320

2,491,760

60,200

0

60,200

ค่าใช้สอย

355,000

907,550

1,262,550

ค่าวัสดุ

193,840

942,770

1,136,610

32,400

0

32,400

363,200

0

363,200

ค่าครุภัณฑ์

363,200

0

363,200

งบเงินอุดหนุน

0

1,668,000

1,668,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

เงินอุดหนุน
รวม

0

1,668,000

1,668,000

3,392,932

3,518,320

6,911,252

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

58,500

102,950

161,450

0

57,950

57,950

58,500

45,000

103,500

58,500

102,950

161,450

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,606,960

0

1,606,960

1,606,960

0

1,606,960

1,313,500

0

1,313,500

87,000

0

87,000

ค่าใช้สอย

528,500

0

528,500

ค่าวัสดุ

698,000

0

698,000

0

4,597,400

4,597,400

ค่าครุภัณฑ์

0

750,000

750,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

3,847,400

3,847,400

0

700,000

700,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

0

700,000

700,000

2,920,460

5,297,400

8,217,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน

รวม

115,000

115,000

ค่าใช้สอย

115,000

115,000

งบเงินอุดหนุน

70,000

70,000

เงินอุดหนุน

70,000

70,000

185,000

185,000

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รวม

150,000

350,300

500,300

150,000

350,300

500,300

150,000

350,300

500,300

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งนาและ
ป่าไม้

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

13,558,123

13,558,123

13,558,123

13,558,123

13,558,123

13,558,123
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

700,000.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

736,714.39

838,716.01

853,920.53

800,000.00

-98.75 %

10,000.00

ภาษีบารุงท้องที่

251,777.19

240,111.32

228,412.27

230,000.00

-95.65 %

10,000.00

22,428.00

27,669.00

73,391.00

30,000.00

143.33 %

73,000.00

1,010,919.58

1,106,496.33

1,155,723.80

1,060,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

1,726.60

2,114.60

2,745.10

2,000.00

0.00 %

2,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

4,177.00

25,733.95

18,257.00

24,000.00

-25.00 %

18,000.00

385,790.00

362,610.00

350,580.00

350,000.00

0.00 %

350,000.00

50.00

250.00

110.00

200.00

-50.00 %

100.00

1,270.00

1,460.00

1,430.00

1,100.00

27.27 %

1,400.00

3,500.00

1,300.00

1,800.00

1,300.00

38.46 %

1,800.00

49,296.00

275,995.00

29,886.00

25,400.00

18.11 %

30,000.00

171,720.00

132,240.00

147,240.00

150,000.00

-6.67 %

140,000.00

0.00

900.00

1,020.00

0.00

100.00 %

1,000.00

0.00

0.00

880.00

0.00

100.00 %

800.00

617,529.60

802,603.55

553,948.10

554,000.00

436,614.60

410,661.19

425,245.85

380,900.00

436,614.60

410,661.19

425,245.85

380,900.00

0.00

5,573.15

0.00

0.00

0.00 %

0.00

97,700.00

45,200.00

195,000.00

45,000.00

11.11 %

50,000.00

ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร

793,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

545,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

5.01 %

400,000.00
400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
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รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง

0.00

0.00

30.00

0.00

100.00 %

30.00

ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

10.00

65.00

203.00

100.00

100.00 %

200.00

13,082.00

47,101.00

55,094.50

45,000.00

-11.11 %

40,000.00

110,792.00

97,939.15

250,327.50

90,100.00

348,750.51

498,390.30

868,070.77

490,000.00

63.27 %

800,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

8,029,676.54

8,529,848.31

9,456,362.68

8,360,000.00

1.79 %

8,509,670.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

6,432,029.24

6,741,914.62

7,862,655.35

6,500,000.00

-7.69 %

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

300,000.00

ภาษีสุรา

1,664,945.51

1,717,516.30

0.00

1,500,000.00 -100.00 %

0.00

ภาษีสรรพสามิต

3,581,311.50

4,139,012.21

6,606,826.94

4,000,000.00

50.00 %

6,000,000.00

0.00

0.00

2,560.00

0.00

0.00 %

0.00

1,575,477.49

1,971,379.87

1,970,096.84

1,500,000.00

0.00 %

1,500,000.00

56,641.81

53,329.75

51,568.03

50,000.00

20.00 %

60,000.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

1,910,023.00

1,613,536.00

1,764,350.00

1,500,000.00

0.00 %

1,500,000.00

7,270.00

13,680.00

1,650.00

15,000.00

-86.67 %

2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

23,606,125.60

25,278,608.36

28,584,140.61

23,915,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

7,241,282.00

18,451,504.00

18,770,315.00

18,000,000.00

7,241,282.00

18,451,504.00

18,770,315.00

18,000,000.00

20,000,000.00

รวมทุกหมวด

33,023,263.38

46,147,812.58

49,739,700.86

44,000,000.00

46,500,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

90,230.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

24,671,670.00

11.11 %

20,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

793,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

700,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จานวน

10,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ลดลง เนื่องจากปี พ.ศ.2562 จะดาเนินการจัดเก็บรายได้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ค้างชาระ ระหว่างเดือน ตุลาคม –
ธันวาคม 2562
ภาษีบารุงท้องที่

จานวน

10,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ลดลง เนื่องจากปี พ.ศ.2562 จะดาเนินการจัดเก็บรายได้
ภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562
ภาษีป้าย

จานวน

73,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปี พ.ศ.2563 มีผู้มาชาระภาษีเพิ่มขึ้น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

545,100 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จานวน

2,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุราเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

18,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

350,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จานวน

100 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณาได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จานวน

1,400 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จานวน

1,800 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น
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ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

30,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาได้เพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน

140,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพได้เพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

1,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้เพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จานวน

800 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตอื่นๆได้เพิ่มขึ้น
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

400,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

90,230 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

50,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจาหน่ายแบบแปลนเพิ่มขึ้น
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง

จานวน

30 บาท

ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

จานวน

200 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะมีผู้มาขอคัดเอกสารรับรองสาเนาและถ่ายเอกสารเพิ่มขึ้น
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จานวน

40,000 บาท

ดอกเบี้ย
คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้องเพิ่มขึ้น

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ลดลง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

24,671,670 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จานวน

800,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อ
เลื่อนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

8,509,670 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนด
แผนฯ จากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

6,000,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ
.ศ.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรราย
ได้ฯ จากรัฐบาลลดลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

300,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
ภาษีสรรพสามิต

จานวน

6,000,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตและสุราจากรัฐบาลเพิ่ม
ขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

1,500,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่จากรัฐบาลเท่าเดิม
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

60,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากรัฐบาลเพิ่ม
ขึ้น
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

1,500,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินจากรัฐบาลเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

จานวน

2,000 บาท

คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ
.ศ.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาลจาก
รัฐบาลลดลง
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
คาชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปี พ.ศ
.2563 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วงดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ดังรายการต่อไปนี้
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน
2. เงินอุดหนุนสาหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
5. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
6. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
7. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
8. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)
9. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ)
10. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์)
11. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุด
หนุนสาหรับสนับสนุนการการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
12. เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์หรือขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
13. เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
14. เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข
15. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น
ฯลฯ เป็นต้น

รวม

20,000,000 บาท

จานวน

20,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

0.00

514,080.00

514,080.00

514,080.00

0 %

514,080

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รอง
นายก

0.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

0.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

0.00

122,400.00

86,400.00

86,400.00

0 %

86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

0.00

2,613,276.00

2,577,600.00

2,662,000.00

-6.42 %

2,491,200

0.00

3,333,996.00

3,262,320.00

3,346,720.00

เงินเดือนพนักงาน

0.00

1,830,940.00

1,959,640.00

2,513,309.00

80.99 %

4,548,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0.00

6,115.00

14,200.00

42,600.00

398.31 %

212,280

เงินประจาตาแหน่ง

0.00

168,000.00

161,000.00

168,000.00

25 %

210,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

474,060

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

2,451,492.16

2,192,964.17

2,273,420.00

45.36 %

3,304,728

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

197,841.12

156,998.38

187,000.00

49.58 %

279,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,175,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินอื่นๆ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2563

0.00

84,000.00

84,325.00

84,000.00

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

4,738,388.28

4,569,127.55

5,268,329.00

9,029,688

รวมงบบุคลากร

0.00

8,072,384.28

7,831,447.55

8,615,049.00

12,205,608

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2,700 %

280,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

400 %

50,000

ค่าเช่าบ้าน

0.00

101,000.00

96,050.00

130,300.00

156.02 %

333,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0.00

15,675.00

25,480.00

30,800.00

106.82 %

63,700

0.00

116,675.00

121,530.00

181,100.00

0.00

669,220.20

701,279.20

0.00

0 %

0

1. ค่าบอกรับวารสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานคน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

162,000

3. ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,600

5. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

180,000

6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง (นสล.)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

8. ค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมน
เนม) และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์
เน็ต
(รายปี)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

727,300

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

0.00

0.00

0.00

165,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานคน

0.00

0.00

0.00

232,000.00

-100 %

0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง (นสล.)

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

ค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซด์ (โดเมนเนม)
และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ท
(รายปี)

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-100 %

0

ค่าบอกรับวารสาร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

342,710.50

125,400.00

95,000.00

57.89 %

150,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

257,707

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

245,437.10

82,824.00

250,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

0.00

0.00

81,600.00

137,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

0.00

0.00

0.00

25,700.00

-100 %

0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0.00

1,000.00

2,000.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการประเมินความพึงพอใจจาก
ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังม่วง ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการประเมินความพึงพอใจจาก
ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังม่วง ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

0.00

193,369.21

179,209.44

324,000.00

23.46 %

400,000

0.00

1,466,737.01

1,172,312.64

1,695,700.00

วัสดุสานักงาน

0.00

68,911.00

39,680.00

100,000.00

0 %

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

26,704.00

18,441.00

30,000.00

0 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

19,995.00

18,620.00

30,000.00

0 %

30,000

วัสดุก่อสร้าง

0.00

6,526.00

9,909.00

55,000.00

-45.45 %

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

109,620.00

21,860.00

155,000.00

-3.23 %

150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

305,040.00

316,400.00

325,000.00

-23.08 %

250,000

วัสดุการเกษตร

0.00

0.00

0.00

13,000.00

-100 %

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

2,400.00

9,305.00

27,000.00

-25.93 %

20,000

0.00

539,196.00

434,215.00

745,000.00

ค่าไฟฟ้า

0.00

304,160.52

304,904.54

420,000.00

-16.67 %

350,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

ค่าบริการโทรศัพท์

0.00

7,277.32

13,007.75

20,000.00

0 %

20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

0.00

2,538.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0.00

53,052.74

78,152.80

87,000.00

0 %

87,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

367,028.58

396,065.09

528,000.00

458,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

2,489,636.59

2,124,122.73

3,149,800.00

3,610,607

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,805,307

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

620,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

126,900

2. ตู้เหล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

ค่าเก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่
นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

ค่าเก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่
นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ เครื่องขนาด
36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

47,000.00

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานสาหรับผู้บริหารฯ
จานวน 3 ตัว

0.00

12,600.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (แบบโต๊ะเหล็ก)
จานวน 1 ตัว

0.00

4,600.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 3
หลัง

0.00

0.00

0.00

16,500.00

-100 %

0

ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 4
หลัง

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

ค่าตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน จานวน 1 หลัง

0.00

0.00

3,900.00

0.00

0 %

0

ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบเหล็ก ขนาด 4
ฟุต จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

ฉากกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติด
ตั้ง จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

24,000.00

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 2 หลัง

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

ค่ากล่องเสียงไซเรนติดรถยนต์ พร้อม
ไมล์และลาโพง จานวน 2 ชุด

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องสูบน้า(ปั๊มกล่อง) แบบหมุนขวา
จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

0.00

14,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:41

หน้า : 6/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าไฟไซเรน แสงไฟสีแดง พร้อมโลบาร์
จานวน 1 ชุด

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

5,300.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง
จานวน 1 ชุด

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องไฟฉุกเฉิน จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

8,400.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0 %

0

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 ชุด

0.00

0.00

0.00

88,000.00

-100 %

0

ค่าเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

ค่าเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0 %

0

ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

5,600.00

0.00

0 %

0

ค่าจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

2,800.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์) จานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:41

หน้า : 7/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

0.00

67,500.00

69,400.00

773,300.00

โครงการทาสีและติดตาข่ายกันนกรอบตึก
สานักงาน

0.00

0.00

216,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงห้องสุขา

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

216,000.00

600,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

67,500.00

285,400.00

1,373,300.00

181,900

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกขยะ แบบ
อัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.
รวมค่าครุภัณฑ์

181,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในงานบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล

100 %

15,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0 %

0

1. อุดหนุนที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังม่วง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,000

อุดหนุนสานักงานเทศบาลแสลงพัน ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลางที่ว่าการอาเภอวัง
ม่วง) จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

50,000.00

0.00

45,000.00

45,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

50,000.00

0.00

45,000.00

45,000

รวมงานบริหารทั่วไป

0.00

10,679,520.87

10,240,970.28

13,183,149.00

16,058,115

เงินเดือนพนักงาน

0.00

790,740.00

960,360.00

1,297,200.00

-100 %

0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0.00

0.00

0.00

31,950.00

-100 %

0

เงินประจาตาแหน่ง

0.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

0.00

411,000.00

429,360.00

453,000.00

-100 %

0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

305,489.00

395,660.00

553,880.00

-100 %

0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

44,903.00

56,925.00

64,000.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

1,594,132.00

1,884,305.00

2,442,030.00

0

รวมงบบุคลากร

0.00

1,594,132.00

1,884,305.00

2,442,030.00

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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หน้า : 9/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

15,750.00

51,800.00

254,000.00

-60.63 %

100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

5,310.00

10,000.00

-100 %

0

ค่าเช่าบ้าน

0.00

114,000.00

62,000.00

64,000.00

-100 %

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0.00

6,570.00

9,170.00

19,600.00

-100 %

0

0.00

136,320.00

128,280.00

347,600.00

7,600.00

128,800.00

147,370.00

0.00

0 %

0

1. ค่าบอกรับวารสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

130,000.00

-100 %

0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

0.00

0.00

0.00

139,000.00

-100 %

0

ค่าบอกรับวารสาร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปรับปรุง)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ประจาปีงบประมาณ 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,700

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

19,896.00

30,164.00

50,000.00

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

100,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:41
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ประจาปีงบประมาณ 2562

0.00

0.00

0.00

6,900.00

-100 %

0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่
ภาษี ประจาปี 2562

0.00

0.00

0.00

49,500.00

-100 %

0

0.00

12,464.00

9,910.00

45,000.00

0 %

45,000

7,600.00

161,160.00

187,444.00

465,400.00

วัสดุสานักงาน

0.00

56,952.00

95,517.30

60,000.00

0 %

60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

1,610.00

1,100.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

4,010.00

4,710.00

8,000.00

0 %

8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

3,809.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

16,470.00

11,340.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

79,042.00

116,476.30

98,000.00

0.00

13,090.00

15,183.00

20,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

13,090.00

15,183.00

20,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

7,600.00

389,612.00

447,383.30

931,000.00

686,700

1. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานลื่อน แบบ
กระจก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

19,200

ค่าเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0 %

0

ค่าเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 3 ตัว

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0 %

0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบ
กระจก จานวน 2 ตู้

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

468,700

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

98,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

0 %

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน แบบกระจก
จานวน 4 หลัง

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

ค่าโต๊ะทางาน (แบบไม้) ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

2,800.00

0.00

0 %

0

ค่าโต๊ะทางาน (แบบเหล็ก) ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

40,800.00

-100 %

0

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ชุด

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0 %

0

ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

0.00

2,850.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

48,950.00

50,800.00

62,800.00

19,200

รวมงบลงทุน

0.00

48,950.00

50,800.00

62,800.00

19,200

รวมงานบริหารงานคลัง

7,600.00

2,032,694.00

2,382,488.30

3,435,830.00

705,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

7,600.00

12,712,214.87

12,623,458.58

16,618,979.00

16,764,015

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยายนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 12/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

38,400.00

0.00

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

38,400.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

38,400.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0.00

0.00

38,400.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

42,000.00

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกลาง
สาคัญ

0.00

0.00

15,514.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ

0.00

32,155.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

42,000
42,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 13/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ในเขตพื้นที่ตาบลวังม่วง

0.00

0.00

0.00

3,300.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง, อปพร.อบต.วังม่วง,
และจิตอาสาตาบลวังม่วง ประจาปี 2562

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

32,155.00

15,514.00

74,300.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

0.00

80,400.00

-100 %

0

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0.00

3,900.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0.00

3,900.00

0.00

80,400.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

36,055.00

15,514.00

196,700.00

142,000

0.00

82,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

100,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าชุดดับเพลิง จานวน 5 ชุด
ค่าสายดูดน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต พร้อมหัวกระ
โหลกดูดน้าและข้อต่อแบบเกลียว จานวน
1 ชุด
ค่าสายส่งน้าดับเพลิง แบบผลิตจากยาง
สังเคราะห์ชั้นดี จานวน 2 ชุด
ค่าสายส่งน้าดับเพลิง แบบผลิตจากยาง
สังเคราะห์ชั้นดี จานวน 2 ชุด

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 14/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าหัวฉีดน้าดับเพลิง จานวน 1 อัน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

147,000.00

0.00

20,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

147,000.00

0.00

20,000.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

0.00

183,055.00

15,514.00

216,700.00

142,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0.00

183,055.00

53,914.00

216,700.00

142,000

เงินเดือนพนักงาน

0.00

699,930.00

477,742.66

475,000.00

146.97 %

1,173,120

เงินประจาตาแหน่ง

0.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

520,440.00

341,760.00

345,600.00

218.63 %

1,101,172

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

50,000.00

48,000.00

48,000.00

50 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

1,312,370.00

909,502.66

910,600.00

2,388,292

รวมงบบุคลากร

0.00

1,312,370.00

909,502.66

910,600.00

2,388,292

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

81,440.00

-87.72 %

10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

ค่าเช่าบ้าน

0.00

45,900.00

24,000.00

0.00

100 %

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

240.00 1,233.33 %

3,200

0.00

45,900.00

24,000.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

81,680.00

60,200

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 15/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

55,158.00

80,223.60

0.00

0 %

0

1. ค่าบอกรับวารสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

720.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

29,770.00

-100 %

0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

0.00

4,450.00

1,750.00

0.00

0 %

0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

12,614.40

27,580.00

50,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา

0.00

0.00

14,910.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-100 %

0

0.00

2,700.00

32,070.00

90,000.00

0 %

90,000

0.00

74,922.40

156,533.60

348,490.00

วัสดุสานักงาน

0.00

40,690.00

49,062.00

36,840.00

27.14 %

46,840

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

344.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

4,670.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,400 %

50,000

วัสดุการเกษตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

355,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 16/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

500.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

7,240.00

1,630.00

20,000.00

50 %

30,000

วัสดุอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,000

0.00

48,274.00

55,862.00

83,840.00

ค่าบริการไปรษณีย์

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0.00

0.00

9,986.66

32,400.00

0 %

32,400

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

9,986.66

33,400.00

32,400

รวมงบดาเนินงาน

0.00

169,096.40

246,382.26

547,410.00

641,440

ค่ากระดานไวท์บอร์ดกามะหยี่ แบบมีล้อ
เลื่อน จานวน 1 กระดาน

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0 %

0

ค่าเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

3,800.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดฝาผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

0.00

16,999.09

0.00

0.00

0 %

0

ค่าชั้นวางหนังสือ จานวน 1 หลัง

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0 %

0

ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 1 หลัง

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0 %

0

ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 2 ตู้

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

ค่าตู้เก็บเอกสาร 9 ช่อง จานวน 6 หลัง

0.00

0.00

0.00

24,000.00

-100 %

0

ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 1
ตู้

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จานวน 1
หลัง

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

193,840

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 17/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ตู้เก็บของ 9 ช่อง จานวน 6 หลัง

0.00

0.00

0.00

24,000.00

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จานวน 1 หลัง

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบทึบ
จานวน 1 หลัง

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

1. เครื่องเล่นปีนป่ายเชือกทรงเอ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

69,500

2. เครื่องเล่นกระดานลื่นโค้งสีสดใส

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

39,500

3. เครื่องเล่นบ้านกลางสนามพร้อมรั้ว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,500

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อการสอน
โทรทัศน์ DLTV

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

31,000

ค่ากล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

35,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

700

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

0.00

3,800.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าผ้าม่าน ศูนย์การเรียนรู้ (ICT) ชุมชน
อบต.วังม่วง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ชุด

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 1 เครื่อง

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 18/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

0.00

2,675.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

160,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

200,474.09

30,800.00

301,500.00

363,200

รวมงบลงทุน

0.00

200,474.09

30,800.00

301,500.00

363,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0.00

1,681,940.49

1,186,684.92

1,759,510.00

3,392,932

เงินเดือนพนักงาน

0.00

110,230.00

196,560.00

250,650.00

-100 %

0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

389,632.25

662,640.00

719,760.00

-100 %

0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

22,000.00

24,000.00

24,000.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

521,862.25

883,200.00

994,410.00

0

รวมงบบุคลากร

0.00

521,862.25

883,200.00

994,410.00

0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน
1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์อื่น
1. แผ่นยางรองพื้นสังเคราะห์
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จานวน 1 ชุด
แผ่นยางรองพื้นสังเคราะห์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 19/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

89,750.00

0.00

0.00

0.00

89,750.00

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

3. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก ประกวด
หนูน้อยฟันสวย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธิ”์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

110,250

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2”

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

309,610

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3”

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

247,690

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

0.00

0.00

10,000.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

9,650.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 20/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

58,000.00

-100 %

0

0.00

20,635.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2"
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2561)

0.00

0.00

0.00

391,730.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3"
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2561)

0.00

0.00

0.00

353,830.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์"
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2561)

0.00

0.00

0.00

180,590.00

-100 %

0

0.00

21,246.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

0.00

0.00

32,000.00

0.00

0 %

0

0.00

757,340.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กป่าสัก
ชลสิทธ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์
2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 21/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ป่าสักชลสิทธิ์

0.00

0.00

261,350.00

0.00

0 %

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ป่าสักชลสิทธิ์ 2

0.00

0.00

308,400.00

0.00

0 %

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ป่าสักชลสิทธิ์ 3

0.00

0.00

271,180.00

0.00

0 %

0

0.00

808,871.00

882,930.00

1,054,150.00

0.00

868,526.60

804,010.62

937,326.00

0.00

868,526.60

804,010.62

937,326.00

0.00

0.00

1,629.16

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

1,629.16

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

1,677,397.60

1,688,569.78

2,081,226.00

1,850,320

0.00

1,657,520.00

1,614,800.00

0.00

0 %

0

1. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,668,000

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 6
แห่ง

0.00

0.00

0.00

1,614,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

1,657,520.00

1,614,800.00

1,614,000.00

1,668,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

1,657,520.00

1,614,800.00

1,614,000.00

1,668,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0.00

3,856,779.85

4,186,569.78

4,689,636.00

3,518,320

รวมแผนงานการศึกษา

0.00

5,538,720.34

5,373,254.70

6,449,146.00

6,911,252

รวมค่าใช้สอย

907,550

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
รวมค่าวัสดุ

0.58 %

942,770
942,770

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 22/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

46,000.00

46,000.00

48,500.00

0 %

48,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

46,000.00

46,000.00

58,500.00

58,500

รวมงบดาเนินงาน

0.00

46,000.00

46,000.00

58,500.00

58,500

0.00

0.00

0.00

118,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

118,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

118,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0.00

46,000.00

46,000.00

176,500.00

58,500

ค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0.00

0.00

0.00

450.00

-100 %

0

1. ค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,450

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 เครื่อง

-100 %

0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 23/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

2. โครงการการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

34,500

3. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

15,150.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

9,900.00

0.00

0 %

0

0.00

8,580.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

32,070.00

0.00

0 %

0

0.00

11,470.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่
ระบาดโรคไข้หวัดนก

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

34,500.00

-100 %

0

โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0.00

0.00

64,900.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายตามในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออกในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดดดอกใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและสร้างจิตสานึกเพื่อ
ลดปริมาณขยะในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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หน้า : 24/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออกในหมู่บ้าน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

900.00

0.00

35,200.00

106,870.00

55,850.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

46,000.00

0.00

72,000.00

-100 %

0

วัสดุก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

23,000.00

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

6,000.00

19,800.00

24,000.00

4.17 %

25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0.00

0.00

10,800.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

52,000.00

30,600.00

139,000.00

45,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

87,200.00

137,470.00

194,850.00

102,950

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0.00

87,200.00

137,470.00

194,850.00

102,950

รวมแผนงานสาธารณสุข

0.00

133,200.00

183,470.00

371,350.00

161,450

0.00

22,240.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

22,240.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

22,240.00

0.00

0.00

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0.00

22,240.00

0.00

0.00

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0.00

22,240.00

0.00

0.00

0

รวมค่าใช้สอย

-100 %

ปี 2563
0
57,950

ค่าวัสดุ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดู
งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพคนพิการ

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 25/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

213,330.00

499,257.41

625,920.00

34.5 %

841,860

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0.00

0.00

14,200.00

31,950.00

45.16 %

46,380

เงินประจาตาแหน่ง

0.00

31,500.00

41,096.77

42,000.00

0 %

42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

434,539.35

474,379.35

515,400.00

16.46 %

600,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

75,355.48

74,155.48

71,460.00

7.02 %

76,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

754,724.83

1,103,089.01

1,286,730.00

1,606,960

รวมงบบุคลากร

0.00

754,724.83

1,103,089.01

1,286,730.00

1,606,960

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

27,650.00

0.00

53,100.00

-81.17 %

10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

ค่าเช่าบ้าน

0.00

21,600.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

28,290.00

29,800.00

-16.11 %

25,000

0.00

49,250.00

70,290.00

134,900.00

0.00

31,000.00

161,100.00

0.00

0 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

190,000.00

-100 %

0

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

260,000

2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

3. ค่าตรวจสอบคุณภาพน้าประปา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,500

4. ค่าบอกรับวารสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

87,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้าประปา

0.00

0.00

0.00

3,500.00

-100 %

0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

10,564.00

14,436.00

30,000.00

-100 %

0

0.00

211,480.25

133,623.00

124,000.00

20.97 %

150,000

0.00

253,044.25

309,159.00

427,500.00

วัสดุสานักงาน

0.00

24,783.00

24,208.00

40,000.00

0 %

40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

157,102.00

81,985.00

100,000.00

50 %

150,000

วัสดุก่อสร้าง

0.00

78,382.42

271,457.17

290,000.00

2.07 %

296,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

8,600.00

6,000.00

50,000.00

0 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

96,700.00

85,050.00

90,000.00

11.11 %

100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

0.00

5,250.00

33.33 %

7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

13,930.00

12,850.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

379,497.42

481,550.17

630,250.00

698,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

681,791.67

860,999.17

1,192,650.00

1,313,500

0.00

21,400.00

0.00

0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

528,500

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าบุ้งกี๋ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40
เซนติเมตร จานวน 1 อัน

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 27/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

15,500.00

0.00

0 %

0

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

7,900.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

12,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

21,400.00

15,500.00

300,400.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

21,400.00

15,500.00

300,400.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0.00

1,457,916.50

1,979,588.18

2,779,780.00

2,920,460

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

2. โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

3. โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

750,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า
ชลสิทธิ์ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

750,000

2. โครงการก่อสร้างอาคารคลุมแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

327,400

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 (สายกลุ่มบ้านนายอุโลม
กลิ่นขจร)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

305,900

2. โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่
5 (สายบ้านนายดอกรัก หงษ์สุวรรณ)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

226,000

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
บ้านป่าลานหินดาด (สายหนองตาห้อยถึง
กลุ่มบ้านนายมงคล)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

242,000

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้าน
นางมณีจันทร์)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

136,000

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน
(สายบ้านนายสนั่น กลิ่นขจร)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

394,900

6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
สายกลุ่มบ้านนางหนู ยอดมณี หมู่ที่ 10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

198,000

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา
(สายบ้านนายเสถียร โตรทอง)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

450,500

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง (สายบ้าน
นายอินทร์ รัศมี)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

497,800

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกลาง
ถนน หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

38,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (ข้างฟาร์มไทร
งาม)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

491,800.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

280,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

491,800.00

3,847,400

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

491,800.00

4,597,400

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่
4 บ้านโป่งตะขบ (กลุ่มบ้านนายจันทร์
ฉาย)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่
4 บ้านโป่งตะขบ (กลุ่มบ้านนายอานวย
วุฒิโส)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่
15 บ้านท่อหนึ่ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0.00

0.00

0.00

491,800.00

5,297,400

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0.00

1,457,916.50

1,979,588.18

3,271,580.00

8,217,860

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่
12 บ้านคลองกระทิง (บ้านนายปุ่น
จันทร์เกิด)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

100 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 30/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

2. โครงการประชุมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

0.00

99,932.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

5,203.00

50,000.00

-100 %

0

0.00

8,235.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน

0.00

0.00

0.00

154,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

108,167.00

5,203.00

209,000.00

115,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

108,167.00

5,203.00

209,000.00

115,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เพื่อส่ง
เสริมในการพัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าตู้อบ ใช้ความร้อนด้วยไฟฟ้า จานวน
1 หลัง

0.00

0.00

0.00

140,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0 %

0

1. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัง
ม่วง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

อุดหนุนที่ทาการปกครงอาเภอวังม่วง
ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

45,000.00

45,000.00

70,000.00

70,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

45,000.00

45,000.00

70,000.00

70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

0.00

153,167.00

50,203.00

419,000.00

185,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00

153,167.00

50,203.00

419,000.00

185,000

0.00

50,180.00

57,485.00

0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

2. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง

0.00

0.00

0.00

28,700.00

-100 %

0

0.00

50,180.00

57,485.00

228,700.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

50,180.00

87,485.00

228,700.00

150,000

0.00

0.00

106,000.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

106,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

106,000.00

0.00

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00

50,180.00

193,485.00

228,700.00

150,000

รวมค่าใช้สอย

150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 1 ชุด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0.00

78,600.00

171,750.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนาเยาวชน
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

46,000.00

-100 %

0

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนสร้าง
สรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

110,300

2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

3. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

4. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

6. โครงการส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (หมู่บ้านศีลห้า)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
อนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

35,000

โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (หมู่บ้านรักษาศีลห้า)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกวน
กระยาสารทไทย ประจาปี 2562

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังม่วง

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ 2562

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:42

หน้า : 34/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ม่วง ประจาปีงบประมาณ 2562

0.00

0.00

0.00

55,000.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

78,600.00

171,750.00

236,000.00

350,300

รวมงบดาเนินงาน

0.00

78,600.00

171,750.00

236,000.00

350,300

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0.00

78,600.00

171,750.00

236,000.00

350,300

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

0.00

128,780.00

365,235.00

464,700.00

500,300

ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 13

0.00

71,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบ
ประปาดื่มได้ หมู่ 12

0.00

198,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบ
ประปาดื่มได้ หมู่ 1

0.00

198,000.00

0.00

0.00

0 %

0

-100 %

0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการติดตั้งถังน้าสแตนเลส ขนาด
1,500 ลิตร หมู่ 14

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

68,480.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0 %

0

0.00

684,480.00

1,800.00

0.00

0.00

403,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านบ้านท่อหนึ่ง (สาย
นายทองหยิบ)

0.00

0.00

0.00

415,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

0.00

180,000.00

0.00

0 %

0

0.00

188,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ (สาย
บ้านนายเพลิน แสงแก้ว)

0.00

0.00

0.00

197,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง สายกล่ ุม
บ้านนางสมศรี รอดไพรี

0.00

162,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3

0.00

0.00

253,000.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์)

0.00

0.00

0.00

478,000.00

-100 %

0

0.00

530,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์อื่น
ค่ากระจกโค้ง ขนาด 18 นิ้ว จานวน 1
อัน
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7
บ้านซับกระทิง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน

0.00

0.00

495,000.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
บ้านคลองมะเกลือ

0.00

0.00

146,000.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 15
บ้านท่องหนึ่ง

0.00

0.00

294,000.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้าน
งิ้วงาม (สายบ้านนายชู)

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11
บ้านสวนมะเดื่อ ไปทางหมู่ 13 บ้านคลอง
มะเกลือ

0.00

178,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง
(สายกลุ่มบ้านนางฉวี ถึงบ้านนายจานงค์)
หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด

0.00

0.00

0.00

438,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง (กลุ่มบ้านนาง
กาไล ใจไว)

0.00

0.00

0.00

288,600.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนาย
เสนาะ ลพนิกร)

0.00

0.00

0.00

438,900.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้านนางอร
พิน)

0.00

0.00

0.00

355,600.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว

0.00

0.00

166,378.26

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง สายกลุ่มบ้านนาง
ธัญลักษ์ ลานสวัสดิ์

0.00

211,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านมอดิน
แดง

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0 %

0

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ

0.00

97,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนายเล็ก)

0.00

0.00

115,000.00

0.00

0 %

0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
บ้านซับกระทิง (สายบ้านนายสมาน บุญมี
ไปทาง บ้านนางอรพิน เพชรมณี)

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0 %

0

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
หมุ่ที่ 14 บ้านหลังเขา

0.00

324,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง

0.00

0.00

234,877.29

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบ
ประปาดื่มได้ หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

0.00

198,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งดวงโคมแสงสว่างกลาง
ถนน หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งสวยดวงโคมแสงสว่าง
ถลางถนน หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่างกลา
งกถนน หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่าง
กลางกนน หมู่ 17 บ้านซับแห้ง

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่าง
กลางถนน หมู่ 8,หมู่ 12 จานวน 1 จุด

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่าง
กลางถนน หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง

0.00

0.00

68,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด
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โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมุ่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม

0.00

0.00

45,500.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ์

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งเก้ง

0.00

0.00

28,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 11

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 13 จานวน 10 จุด

0.00

64,690.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 15 จานวน 10 จุด

0.00

64,690.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2

0.00

0.00

53,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 3 จานวน 10 จุด

0.00

64,690.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 6 จานวน 10 จุด

0.00

64,690.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสง
สว่าง หมู่ที่ 9 จานวน 10 จุด

0.00

64,690.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ

0.00

254,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม (สาย
วังม่วงเก่า)

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 12

0.00

153,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนจราจรลาดยาง หมู่
ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ (สายบ้านนาย
บัว ไปทางหมู่ 11)

0.00

0.00

157,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ไป
ทางหมู่ 6

0.00

0.00

418,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 ไป
ทางอ่างเก็บน้าหมวกเหล็ก

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้าน
ป่าลานหินดาด (เส้นหนองสะแก)

0.00

0.00

420,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภาย
ในหมู่บ้าน

0.00

297,289.46

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
บ้านหาดเล็บยาว

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองบอน

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายเขตประปาโดยวางท่อเมน
ใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้าน
นางสะอิ้ง แก้วมณี)

0.00

0.00

0.00

68,700.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาโดยวาง
ท่อเมนใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ
(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ถึงสามแยก)

0.00

0.00

0.00

109,400.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงระบบเครื่องกรองน้า
(ประปาดื่มได้) หมู่ 9

0.00

0.00

0.00

57,245.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

3,660,739.46

4,294,755.55

2,946,445.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

4,345,219.46

4,296,555.55

2,946,445.00

0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0.00

4,345,219.46

4,296,555.55

2,946,445.00

0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

4,345,219.46

4,296,555.55

2,946,445.00

0

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลวังม่วง ประจาปี 2560

0.00

27,850.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลวังม่วง ประจาปี 2562

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

27,850.00

0.00

30,000.00

0.00

6,390.00

650.00

20,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

6,390.00

650.00

20,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

34,240.00

650.00

50,000.00

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0.00

34,240.00

650.00

50,000.00

0

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

-100 %

0

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และ
รณรงค์โครงการ "หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่ง
ต้น เพื่อประชาชนชาวไทย"

0 %

0
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1. ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแลรักษา
และอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ
ตามพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ
โครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล รักษาและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว

0.00

0.00

3,526.00

0.00

0 %

0

0.00

580.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการตามพระราชดาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ

0.00

0.00

0.00

23,600.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามพระ
ราชดาริของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:43

หน้า : 42/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมือง เพาะพันธุ์
ต้นลานพื้นที่ตาบลวังม่วง

0.00

8,800.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเพาะพันธุ์
ต้นลานพื้นที่ตาบลวังม่วง

0.00

0.00

0.00

6,600.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

9,380.00

5,526.00

60,200.00

60,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

9,380.00

5,526.00

60,200.00

60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

0.00

9,380.00

5,526.00

60,200.00

60,000

รวมแผนงานการเกษตร

0.00

43,620.00

6,176.00

110,200.00

60,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

0.00

218,854.00

213,656.00

248,000.00

9.97 %

272,723

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

11 %

11,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

0.00

8,041,700.00

8,461,500.00

9,294,900.00

3.5 %

9,620,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0.00

2,503,200.00

2,614,400.00

2,745,000.00

2.12 %

2,803,200

3,500.00

41,500.00

42,000.00

46,500.00

3.23 %

48,000

สารองจ่าย

0.00

73,522.50

72,245.50

300,000.00

0 %

300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

0.00

179,802.00

180,558.00

0.00

0 %

0

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตาบล
วังม่วง)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

227,700

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0.00

0.00

0.00

36,200.00

-100 %

0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:27:43

หน้า : 43/43

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตาบล
วังม่วง)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

181,300.00

-100 %

0

เงินช่วยพิเศษ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

0.00

247,610.00

248,048.00

260,000.00

1.92 %

265,000

รวมงบกลาง

3,500.00

11,306,188.50

11,832,407.50

13,131,900.00

13,558,123

รวมงบกลาง

3,500.00

11,306,188.50

11,832,407.50

13,131,900.00

13,558,123

รวมงบกลาง

3,500.00

11,306,188.50

11,832,407.50

13,131,900.00

13,558,123

รวมแผนงานงบกลาง

3,500.00

11,306,188.50

11,832,407.50

13,131,900.00

13,558,123

รวมทุกแผนงาน

11,100.00

36,024,321.67

36,764,262.51

44,000,000.00

46,500,000

หน้า : 1/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:55

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง
อําเภอ วังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

16,058,115

บาท

งบบุคลากร

รวม

12,205,608

บาท

รวม

3,175,920

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 244,800 บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน 2 คน
เป็นเงิน 269,280 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

514,080

บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน 2 คน
เป็นเงิน 21,120 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:55

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน 2 คน
เป็นเงิน 21,120 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 คน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังนี้
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 32 คน
4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

หน้า : 2/76

42,120

บาท

86,400

บาท

2,491,200

บาท

หน้า : 3/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:55

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

9,029,688

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
1. เงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 3,110,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักปลัด เงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน คําสั่งเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตําบล และ ฯลฯ
จํานวน 11 ตําแหน่ง ดังนี้
1.1 ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.
ระดับกลาง)
1.2 ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต
. ระดับต้น)
1.3 ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.4 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
1.5 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
1.6 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
1.7 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
1.8 ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
1.9 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1.10 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
1.11 ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,548,900

บาท

2. เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) จํานวน 1,438,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองคลัง เงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงิน
เดือน คําสั่งเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตําบล และ ฯลฯ
จํานวน 6 ตําแหน่ง ได้แก่
2.1 ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
2.2 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2.3 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 2 อัตรา
2.5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
2.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:55

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
1. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 64,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบลของสํานัก
ปลัด และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองฯ และ ฯลฯ
จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
จํานวน 2 อัตรา
1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (สํานักปลัด) จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลที่
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล (กองคลัง)
จํานวน 63,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบลของกอง
คลัง และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองฯ และ ฯลฯ จํานวน 3
ตําแหน่ง ดังนี้
3.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 2 อัตรา
3.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
3.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวา
คม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 4/76

212,280

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
1. เงินประจําตําแหน่ง (สํานักปลัด) จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ของสํานักปลัดที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1.1 ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.
ระดับกลาง)
1.2 ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต
.ระดับต้น)
1.3 ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 5/76

210,000

บาท

474,060

บาท

2. เงินประจําตําแหน่ง (กองคลัง) จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ของกองคลัง ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
1. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองคลัง) จํานวน 474,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ของกองคลัง และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี และ ฯลฯ จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
1.1 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1.2 ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สํานักปลัด) จํานวน 2,705,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทน และ ฯลฯ จํานวน 10 ตําแหน่ง ดังนี้
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 2 อัตรา
1.6 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 2 อัตรา
1.7 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 1 อัตรา
1.8 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
1.9 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน 3
อัตรา
1.10 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) จํานวน 599,688 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2561
-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน และ ฯลฯ จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 6/76

3,304,728

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
1. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (สํานักปลัด) จํานวน 203,820
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของสํานักปลัด ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว
จํานวน 6 ตําแหน่ง ดังนี้
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 2 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 1 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน 3
อัตรา
1.6 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) จํานวน 75,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของกองคลัง ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว และ
ฯลฯ จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน

รวม

3,610,607

บาท

รวม

727,300

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(สํานักปลัด) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

280,000

บาท

50,000

บาท

ค่าตอบแทน

2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(กองคลัง) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีครบวาระ ยุบ
สภาฯ กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เป็นต้น
4. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ และ
ค่าตอบแทนการตรวจกระดาษคําตอบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สํานักปลัด) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(กองคลัง) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (กองคลัง)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

จํานวน
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ค่าเช่าบ้าน
1. ค่าเช่าบ้าน (สํานักปลัด) จํานวน 183,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

จํานวน

333,600

บาท

จํานวน

63,700

บาท

รวม

1,805,307

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

162,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานคนที่องค์การบริหารส่วนตําบลจ้าง
บุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างแรงงานคนจัดเก็บ
ขยะ จ้างแรงงานคนดูแลรักษาต้นไม้ - ตัดต้นไม้ เป็นต้น
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน

100,000

บาท

2. ค่าเช่าบ้าน (กองคลัง) จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา หรือตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบของทางราชการกําหนด (สํานักปลัด)
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา หรือตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนด (กองคลัง)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าบอกรับวารสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ์รายวัน ตลอดจนวารสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
2. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานคน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้าง
ย้ายเครื่องปรับอากาศ หีบห่อ ถังนํ้า และอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การจัดทําของ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม้ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดลอกและกําจัด
วัชพืชที่กีดขวางคลองส่งนํ้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งประปา ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร จ้างปรับปรุงกระแสไฟฟ้า จ้างล้าง-อัดรูป และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ เป็นต้น
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4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

จํานวน

45,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับใช้ปฏิบัติงานด้านพิมพ์
เอกสารราชการ และถ่ายเอกสารต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ซึ่งเป็นราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการบํารุง
รักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
5. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) รักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการและปกป้องทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง ในช่วงเวลากลางคืน
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

180,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วงต่าง ๆ
เช่น การเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล การท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้แก่
ประชาชน เป็นต้น การจัดทําเอกสารคู่มือ แผนพับ ใบปลิว การจัดทํา
ป้ายประกาศข้อมูลข่าวสาร สติกเกอร์ ป้ายผ้า โปสเตอร์ คัตเอาท์ การ
จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ตามความเหมาะ
สม เป็นต้น
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจที่สาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังม่วง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สํารวจรังวัด ค่าธรรมเนียม
การออกเอกสารสิทธิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น
8. ค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์บน
จํานวน
อินเตอร์เน็ต
(รายปี)
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) และค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (รายปี) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบและการ
ใช้งานของผู้ดูแลระบบจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ม่วง ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการด้วย ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลและ ฯลฯ (วิธีคํานวณรับจริง
ปี 2562 = 41,511,697.52 - เงินอุด
หนุน 16,585,161.80 = 24,926,535.72) ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 249,265.36 บาท ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ
ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
3. ค่าใช้จ่ายในพิธี รัฐพิธี หรือสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมในวัน
สําคัญต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี กิจกรรม
วันสําคัญของชาติ และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช เป็น
ต้น ตลอดทั้งการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระ
เกียรติฯ กิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

หน้า : 11/76

150,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จํานวน

257,707

บาท

จํานวน

100,000

บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
จํานวน
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

300,000

บาท

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุในการจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังม่วง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกสภาวุฒิสภา ตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น บัตรเลือกตั้ง บัตรทาบ บัตรตัวอย่าง แบบพิมพ์
ประจําหน่วย สายรัด แบบขีดคะแนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มี
สิทธิตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป และ
เยาวชน เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลัย สําหรับใช้ในพิธีการในวันสําคัญของทางราชการตามโอกาส
สําคัญ เช่น วันปิยะมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นต้น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ
ค่าพวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้

จํานวน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครื่อง
ปรับอากาศ, โต๊ะทํางาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องโทรสาร, เครื่อง
พิมพ์ดีด, โต๊ะประชุม, โต๊ะหน้าโฟเมก้า เป็นต้น
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง การซ่อมปกติ ได้แก่ รถยนต์
ส่วนกลาง 4 ประตู (รถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล) ที่อายุการใช้
งานระหว่าง 4 - 6 ปี หรือระยะทางการใช้งานระหว่าง 60,000 120,000 กิโลเมตร เป็นต้น และการซ่อมกลาง ได้แก่ รถยนต์ส่วน
กลาง 4 ประตู (รถยนต์นั่งธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซล) รถบรรทุกนํ้าเอนก
ประสงค์ 10 ล้อ และ 6 ล้อ รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รถฟาร์ม
แทรกเตอร์ รถบรรทุกขยะและรถจักรยานยนต์ ที่อายุการใช้งานครบ 6
ปี หรือระยะทางการใช้งานครบ 120,000 เป็นต้น
3. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน เช่น เครือ
่ ง
เจียรหรือตัด เครื่องเชื่อมโลหะ เป็นต้น
4. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายวีดีโอ,กล้องถ่ายดีวีดี เป็นต้น
5. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
6. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เช่น เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เป็นต้น
7. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องขยายเสียง, เครื่องรับ - ส่งวิทยุ เป็น
ต้น
8. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
สํานักงาน อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ห้องสุขา ระบบประปาสํานัก
งาน เป็นต้น

จํานวน

400,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

620,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก เป็นต้น
และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้า
หมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

100,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

หน้า : 15/76

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศ หรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

30,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อมส้อม กระจกเงา โอ่ง
นํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปลง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

30,000

บาท

หน้า : 16/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ รวมพาดผ้า เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้า
บาดาล ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร เป็น
ต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อกและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

150,000

บาท

หน้า : 17/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง
(4 ประตู) จํานวน 2 คัน, รถบรรทุกขยะ, รถฟาร์มแทรกเตอร์ เป็น
ต้น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล, นํ้ามันเครื่อง, นํ้ามันจารบี, นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันไฮดรอลิก เป็นต้น

250,000

บาท

10,000

บาท

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้กับรถบรรทุกนํ้าเอนก
ประสงค์ (10 ล้อ), รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ (6 ล้อ) และรถยนต์
เคลื่อนที่เร็ว เป็นต้น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล, นํ้ามันเครื่อง, นํ้ามันจารบี, นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันไฮดรอลิก เป็น
ต้น สําหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีดี), รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

หน้า : 18/76

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เป็นต้น และค่าจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ Diskette แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

20,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในที่สาธารณะ เช่น สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ ประปา
สํานักงานฯ นํ้าตกป่าลานฯ ลานกีฬาและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังม่วง อาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ กล้องวงจรปิดฯ เป็น
ต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

458,000

บาท

บาท
350,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

หน้า : 19/76

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ในสํานักงานและในที่สาธารณะ เช่น นํ้าตกป่า
ลานฯ และนํ้าตกสวนมะเดื่อฯ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

1,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

20,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ, ค่าบริการด้านโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการระบบเชื่อมติดต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่าเช่า
พื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตและค่าภาษี เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

87,000

บาท

หน้า : 20/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท สําหรับติดตั้งในห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 32,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
-ชนิดติดผนัง
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้ง
ที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบ
เทียบคุณสมบัติ คือ
-ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
-ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

รวม

181,900

บาท

รวม

181,900

บาท

จํานวน

126,900

บาท

หน้า : 21/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

2. ตู้เหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง
ราคาหลังละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

11,000

บาท

หน้า : 22/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท สําหรับใช้ปฏิบัติราชการ
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง (แทนของเดิมที่พัง)
ดังคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHZ และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

22,000

บาท

หน้า : 23/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท สําหรับใช้ปฏิบัติงานภายในสํานักปลัด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

22,000

บาท

หน้า : 24/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม

45,000

บาท

รวม

45,000

บาท

จํานวน

45,000

บาท

งานบริหารงานคลัง

รวม

705,900

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

686,700

บาท

รวม

100,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
หน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
กันยายน 2561

100,000

บาท

รายจ่ายอื่น
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
งานบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง และเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ม่วง เป็นต้น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง
อุดหนุนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางที่ว่าการอําเภอวังม่วง) จังหวัด
สระบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่ประจําศูนย์ฯ ค่าไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562

ค่าตอบแทน

หน้า : 25/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

ค่าใช้สอย

รวม

468,700

บาท

จํานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
2. ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลจ้าง
บุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างแรงงานคน จ้างขน
ส่ง จ้างล้าง - อัดรูป จ้างประกอบอาหาร จ้างถ่ายเอกสาร จ้างย้ายเครื่อง
ปรับอากาศ จ้างปรับปรุงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จํานวน

30,000

บาท

120,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

3,700

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าบอกรับวารสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับใช้ปฏิบัติงานด้านพิมพ์
เอกสารราชการ และถ่ายเอกสารต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง
เป็นราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการบํารุงรักษา และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
จํานวน
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจําปีงบประมาณ 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจําปี
งบประมาณ 2563 เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ นํ้าดื่มบริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องกับการจัดงาน เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครื่อง
ปรับอากาศ โต๊ะทํางาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด เป็นต้น

จํานวน

45,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก เป็นต้น
และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้า
หมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

98,000

บาท

2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง สําหรับรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง
3. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
บาท
60,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร เป็น
ต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อกและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครื่อง เป็นต้น สําหรับใช้กับจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังม่วง
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

8,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีดี), รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เป็นต้น และค่าจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ Diskette แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

20,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ฝากส่งรายเดือน ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า
ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็น
ต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

20,000

บาท

บาท
20,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

19,200

บาท

รวม

19,200

บาท

จํานวน

19,200

บาท

รวม

142,000

บาท

รวม

142,000

บาท

รวม

42,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
1. ค่าตอบแทน อปพร. จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตาม
กฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินที่มอบให้อาสาสมัครเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการ
งาน หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หรือ อาสาสมัครของ อปท. แห่งพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอของผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

42,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานลื่อน แบบกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก
จํานวน 4 หลัง ๆ ละไม่เกิน 4,800 บาท บาท (เกณฑ์ราคาตามท้อง
ตลาด) เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

40,000

บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
จํานวน
เทศกาลสําคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ , เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่, ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งจุด
บริการประชาชนตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ 1634
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

40,000

บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
จํานวน
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้สอยในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งใช้ของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง เป็น
ต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จํานวน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

3,392,932

บาท

รวม

2,388,292

บาท

รวม

2,388,292

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25612563) ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คําสั่งเลื่อนระดับของ
พนักงานส่วนตําบล และ ฯลฯ จํานวน 5 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
2. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
4. ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
5. ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,173,120

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
จํานวน 3 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,101,172

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว
จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
จํานวน 3 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

72,000

บาท

รวม
รวม

641,440

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

10,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

42,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

บาท
60,200 บาท

หน้า : 34/76
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา หรือตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

3,200

บาท

รวม

355,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบล จ้าง
บุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างแรงงานคน จ้างขน
ส่ง จ้างล้าง-อัดรูป จ้างถ่ายเอกสาร จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จ้างปรับ
ปรุงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังม่วง ต่าง ๆ เช่น การเชิญชวนและการให้ความรู้แก่
ประชาชน การท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งโบราณคดี เป็นต้น โดยจัดทําเป็นเอกสาร
แผ่นพับ สติกเกอร์ ป้ายผ้า โปสเตอร์ คัตเอาท์ บอร์ดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จํานวน

30,000

บาท

150,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าบอกรับวารสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือ และวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ
2. ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับใช้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์
เอกสารราชการและถ่ายเอกสารต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ซึ่งเป็นราคารวมวัสดุสิ้นเปลืองค่าอะไหล่ ค่าบํารุงบริการ
รักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
จํานวน
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครื่อง
ปรับอากาศ โต๊ะทํางาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะหน้าโฟเมก้า เป็นต้น
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
3. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
สํานักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3 เป็นต้น

จํานวน

90,000

บาท

หน้า : 36/76
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ค่าวัสดุ

รวม

193,840

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
1. วัสดุสํานักงาน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก เป็นต้น
และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้า
หมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เป็นต้น

46,840

บาท

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นแบบพับขาได้ จํานวน 6,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นแบบพับขาได้ จํานวน 6 ตัว
ราคาตัวละ 1,140 บาท ขนาด 20x30 นิ้ว
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

หน้า : 37/76

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายสอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศ หรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อมส้อม กระจกเงา โอ่ง
นํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปลง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

10,000

บาท

หน้า : 38/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ รวมพาดผ้า เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้า
บาดาล ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

50,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ด
พันธุ์ เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกะเทาะเมล็ดพืช คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
อวน (สําเร็จรูป) กระชัง เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

30,000

บาท

จํานวน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีดี), รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:56

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เป็นต้น และค่าจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ Diskette แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

หน้า : 40/76

30,000

บาท
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วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส
หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

7,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ, ค่าบริการด้านโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการระบบเชื่อมติดต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่าเช่า
พื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตและค่าภาษี ของศูนย์ ICT และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง และการสื่อสารอื่น ๆ
เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

32,400

บาท

บาท
32,400 บาท

หน้า : 42/76
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
1. เครื่องเล่นปีนป่ายเชือกทรงเอ

รวม

363,200

บาท

รวม

363,200

บาท

จํานวน

69,500

บาท

จํานวน

39,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นปีนป่ายเชือกทรงเอ
ขนาด 180x220x160 ซม. จํานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 69,500 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3
(เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
2. เครื่องเล่นกระดานลื่นโค้งสีสดใส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกระดานลื่นโค้งสีสดใส
ขนาด 187x300x172 ซม. จํานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 39,500 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3
(เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
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3. เครื่องเล่นบ้านกลางสนามพร้อมรั้ว

จํานวน

22,500

บาท

จํานวน

31,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นบ้านกลางสนามพร้อมรั้ว
ขนาด 133x160x117 ซม. จํานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 22,500 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3
(เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อการสอนโทรทัศน์ DLTV
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนโทรทัศน์ DLTV
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV, ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล, ขนาด 55 นิ้ว, แสดงภาพด้วยหลอดภาพ
แบบ LED Backlight, สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ (Smart TV), ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง, ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง รับรองไฟล์ภาพและภาพยนตร์, มีตัวรับสัญญาณ
ดิจิตอล (Digital) ในตัว จํานวน 1 เครื่อง ราคาไม่เกินเครื่อง
ละ 27,500 บาท
(เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
) และชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, เครื่องรับสัญญาณภาพดาว
เทียม IRD, พร้อมติดตั้ง ราคา 3,500 บาท (เกณฑ์ราคาตามท้อง
ตลาด)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จํานวน

700

บาท

จํานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
ครุภัณฑ์อื่น
1. แผ่นยางรองพื้นสังเคราะห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นยางรองพื้นสังเคราะห์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ขนาดกว้าง 50
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร หนา 25 มิลลิเมตร จํานวน 80
ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 2,500 บาท (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)
เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,518,320

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

1,850,320

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

907,550

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก ประกวด จํานวน
หนูน้อยฟันสวย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจติดตามสุขภาพเด็ก
เล็ก ประกวดหนูน้อยฟันสวย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เป็นต้น ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 18
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แห่ง เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมไหว้
ครู เป็นต้น สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุสํานักงาน อุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 130 ลําดับ
ที่ 29
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ เด็กและ
เยาวชน เช่น กิจกรรมการส่งเสริมด้านวิชาการ กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ เป็นต้น สําหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 127 ลําดับที่ 12
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาแด่น้อง
ปฐมวัย เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่น ๆ เป็นต้น ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 15
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

หน้า : 46/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
จํานวน 2 แห่ง คือ 1.หน้าศูนย์ ICT 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ 2 เช่น จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ยบํารุงดิน อุปกรณ์ตกแต่ง
สวน เป็นต้น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
หน้าที่ 126 ลําดับที่ 4
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จํานวน

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน
เล็กป่าสักชลสิทธิ์”
6.1 ค่าอาหารกลางวัน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 53,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ์ อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
6.2 ค่าจัดการเรียนการสอน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 18,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์
อัตราคนละ 1,700 บาท
6.3 ค่าหนังสือเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์
อัตราคนละ 200 บาท
6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์
อัตราคนละ 200 บาท
6.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์
อัตราคนละ 300 บาท
6.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 2,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ อัตราคนละ 430 บาท
6.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง แก้วนํ้า ถ้วย
ชาม กระจกเงา จาน ช้อนส้อม นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้าง ห้องนํ้า ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ หมอน ผ้าห่ม แก้วนํ้าจานรอง นํ้าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน เข่ง
เป็นต้น
6.8 ค่าไฟฟ้า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ”์
จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2561

หน้า : 47/76

110,250

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน
เล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2”
7.1 ค่าอาหารกลางวัน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 166,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ2
์ อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
7.2 ค่าจัดการเรียนการสอน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 57,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์2
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
7.3 ค่าหนังสือเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์
อัตราคนละ 200 บาท
7.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์
อัตราคนละ 200 บาท
7.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 5,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์
อัตราคนละ 300 บาท
7.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 7,310 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์2
อัตราคนละ 430 บาท
7.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์2 เช่น แปรง แก้วนํ้า ถ้วยชาม กระจกเงา จาน ช้อน
ส้อม นํ้ายา ล้างจาน นํ้ายาล้าง ห้องนํ้า ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ หมอน ผ้า
ห่ม แก้วนํ้า
จานรอง นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน เข่ง เป็นต้น
7.8 ค่าไฟฟ้า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ2
์ ”
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2561

หน้า : 48/76

309,610

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน
เล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3”
8.1 ค่าอาหารกลางวัน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 147,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก
ชลสิทธิ3
์ อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
8.2 ค่าจัดการเรียนการสอน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
8.3 ค่าหนังสือเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์
อัตราคนละ 200 บาท
8.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์
อัตราคนละ 200 บาท
8.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์
อัตราคนละ 300 บาท
8.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 5,590 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3
อัตราคนละ 430 บาท
8.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์3 เช่น แปรง แก้วนํ้า ถ้วยชาม กระจกเงา จาน ช้อน
ส้อม นํ้ายา ล้างจาน นํ้ายาล้าง ห้องนํ้า ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ หมอน ผ้า
ห่ม แก้วนํ้า
จานรอง นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน เข่ง เป็นต้น
8.8 ค่าไฟฟ้า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์ ”
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ3
์
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2561

หน้า : 49/76

247,690

บาท

หน้า : 50/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

ค่าวัสดุ

รวม

942,770

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
1. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 799,055 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 แห่ง
สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 260 วัน
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2561

942,770

บาท

2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังม่วง
จํานวน 143,715 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง (จัดตั้งขึ้นเอง) จํานวน 3 แห่ง สําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2561

หน้า : 51/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,668,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,668,000

บาท

จํานวน

1,668,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
ให้แก่โรงเรียน จํานวน 6 แห่ง ดังนี้
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จํานวน 388,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ จํานวน 232,000 บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จํานวน 192,000 บาท
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด จํานวน 40,000 บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม จํานวน 176,000 บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี จํานวน 640,000 บาท
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

58,500

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

58,500

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

58,500

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
1. วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ เชือกไนล่อน และสาย
ยาง สําหรับใช้ซ่อมแซมหูถังขยะ
ที่ชํารุด เป็นต้น

48,500

บาท

2. ค่าจัดซื้อถังขยะ
จํานวน 43,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ แบบกลม ขนาด 200 ลิตร
มีหูจับ 2 ข้างๆ ละ 2 อัน พิมพ์ชื่อและตราสัญลักษณ์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังม่วง จํานวน 50 ใบๆ ละไม่เกิน 870 บาท สําหรับใช้ใน
การให้บริการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบตําบลวังม่วง หมู่ที่ 1–17
สําหรับจัดหาเพิ่มเติมและแทนของเดิมที่แตก
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํ้ายาเคมี
ต่าง ๆ อุปกรณ์วัดความเป็นกรดเป็นด่างของดิน อุปกรณ์ในการวิเคราะห์
นํ้าเสีย นํ้ายากัดสนิม นํ้ายาล้างหม้อนํ้า ค่าชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่
วางกรวยแก้ว เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่อง
วัดนํ้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ หลอดเออซเรย์ เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
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10,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

102,950

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

102,950

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

57,950

บาท

จํานวน

3,450

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175
ลงวันที่ 25เมษายน 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดนกในการจัด
ทํากิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัด
นก การควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกสําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
นํ้ายาเคมีฉีดพ่นบริเวณพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่การแพร่ระบาด การจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

หน้า : 55/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

2. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน

34,500

บาท

3. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้างจิตสํานึกเพื่อลดปริมาณขยะใน
จํานวน
ชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตสํานึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเช่น การรณรงค์และส่งเสริมการคัด
แยกขยะการนําขยะมูลฝอยไปทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175
ลงวันที่ 25เมษายน 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
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ค่าวัสดุ

รวม

45,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน ใน
การพ่นเคมี เพื่อควบคุมยุงลาย ในกรณีพบผู้ป่วยภายในพื้นที่ตําบลวัง
ม่วง และเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้เต็งกี่ เช่น นํ้ามัน
เบนซินสําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน, นํ้ามันดีเซลสําหรับใช้ผสมนํ้ายาเคมี
พ่นหมอกควัน
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

25,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํ้ายาเคมีพ่น
หมอกควัน ในการกําจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือด
ออก ไข้เต็งกี่ กรณีพบผู้ป่วยภายในพื้นที่ตําบลวังม่วง ค่าชุดเครื่องมือผ่า
ตัด ที่วางกรวยแก้ว เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ย ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ หลอดเออซเรย์ เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

20,000

บาท

หน้า : 57/76

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,920,460

บาท

รวม

1,606,960

บาท

รวม

1,606,960

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25612563) ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คําสั่งเลื่อนระดับของ
พนักงานส่วนตําบล และ ฯลฯ จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
2. ตําแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
3. ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
4. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

841,860

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองฯ และ ฯลฯ
จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ตําแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
2. ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

46,380

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

42,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

หน้า : 58/76
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และ ฯลฯ
จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

600,240

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว และ ฯลฯ
จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

76,480

บาท

รวม

1,313,500

บาท

รวม

87,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

10,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

10,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

จํานวน
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ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา หรือตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

25,000

บาท

รวม

528,500

บาท

จํานวน

260,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบล จ้าง
บุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างแรงงานคน จ้างขน
ส่ง จ้างล้าง - อัดรูป จ้างประกอบอาหาร จ้างถ่ายเอกสาร จ้างย้ายเครื่อง
ปรับอากาศ จ้างปรับปรุงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับใช้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์
เอกสารราชการ และถ่ายเอกสารต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งเป็นราคารวมวัสดุสิ้นเปลืองค่าอะไหล่ ค่าบํารุงบริการรักษา และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
3. ค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา
จํานวน

3,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภค
จากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า
4. ค่าบอกรับวารสาร

5,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารเกี่ยวกับงานในกองช่าง ตลอดจนวารสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

จํานวน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
จํานวน
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครื่อง
ปรับอากาศ โต๊ะทํางาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร
เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง การซ่อมปกติ ได้แก่ รถยนต์ตัก
หน้าขุดหลัง ที่อายุการใช้งานระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางการใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร เป็นต้น และการซ่อม
กลาง ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลางดับเบิ้ลแคป รถกระเช้า ที่อายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางการใช้งานครบ 120,000 เป็นต้น
3. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
4. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายดีวีดี เป็นต้น
5. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง

จํานวน

80,000

บาท

150,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

698,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก เป็นต้น
และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้า
หมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

40,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายสอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศ หรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

หน้า : 62/76

150,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
1. ค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวน 26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้า
บาดาล ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว เป็นต้น
2. ค่ายางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูปชนิดถุง สําหรับใช้ซ่อมแซม
ถนนที่เป็นหลุมภายในหมู่บ้าน
3. ค่าลูกรัง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกรัง สําหรับใช้ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมภาย
ในหมู่บ้าน
4. ค่าหินคลุก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินคลุก สําหรับใช้ซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เป็นหลุม
ภายหมู่บ้าน
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร เป็น
ต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อกและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามัน
เชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส เป็นต้น สําหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลางดับ
เบิ้ลแคป รถตักหน้าขุดหลัง และรถกระเช้า เป็นต้น ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังม่วง
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

100,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีดี), รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
1. รองเท้าบูทเซฟตี้กันไฟฟ้า 1 คู่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบูทเซฟตี้กันไฟฟ้า จํานวน 1 คู่
สําหรับสวมป้องกันไฟฟ้าดูด
2. รองเท้าเซฟตี้กันไฟฟ้า 2 คู่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าเซฟตี้กันไฟฟ้า จํานวน 2 คู่ ๆ ละ
ไม่เกิน 2,500 บาท สําหรับสวมป้องกันไฟฟ้าดูด
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

จํานวน

7,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เป็นต้น และค่าจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memor Chip) เช่น RAM, คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ Diskette แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

50,000

บาท

รวม
รวม

5,297,400

รวม

750,000

บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ

จํานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 11 บ้านสวน
มะเดื่อ จํานวน 1 จุด จํานวน 4 ตัว (สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน)
(ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) หน้าที่ 164 ลําดับที่ 8
2. โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ

จํานวน

300,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
ตะขบ
(ลูกข่าย 4 จุด) (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 166 ลําดับที่ 24

บาท
4,597,400 บาท
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3. โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง

จํานวน

300,000

บาท

3,847,400

บาท

750,000

บาท

327,400

บาท

จํานวน

305,900

บาท

2. โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายดอกรัก หงษ์
จํานวน
สุวรรณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
(บ้านนายดอกรัก หงษ์สุวรรณ) เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 560 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 36
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด (สายหนองตา จํานวน
ห้อยถึงกลุ่มบ้านนายมงคล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด
(สายหนองตาห้อยถึงกลุ่มบ้านนายมงคล) เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 480 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 48

226,000

บาท

242,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่อ
หนึ่ง (ลูกข่าย 4 จุด) (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 167 ลําดับที่ 35
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า จํานวน
ชลสิทธิ์ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าชลสิทธิ์ 2 ขนาด 29x18 เมตร (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 14
2. โครงการก่อสร้างอาคารคลุมแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมแหล่งโบราณคดี
บ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนัก
เรียน-เยาวชน-ประชาชน (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎใน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 35
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายกลุ่มบ้านนายอุ
โลม กลิ่นขจร)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
(สายกลุ่มบ้านนายอุโลม กลิ่นขจร) ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ คสล. 0.60 เมตร จํานวน 6 ท่อน
(ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 16
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4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง (กลุ่ม
บ้านนางมณีจันทร์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 7
บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้านนางมณีจันทร์) เสริมผิวจราจรถนนหินคลุก
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 61
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน
(สายบ้านนายสนั่น กลิ่นขจร)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
บอน (สายบ้านนายสนั่น กลิ่นขจร) ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 175 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 88
6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายกลุ่มบ้านนางหนู ยอดมณี หมู่ที่
10
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายกลุ่มบ้านนางหนู ยอดมณี
หมู่ที่ 10 เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจร
ลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. 1 จุด ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน (ตามแบบกองช่าง อบต.วัง
ม่วง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 94
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา
(สายบ้านนายเสถียร โตรทอง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
บ้านหลังเขา (บ้านนายเสถียร ไตรทอง) ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 เมตร (ตาม
แบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565)
หน้าที่ 88 ลําดับที่ 116
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง (สาย
บ้านนายอินทร์ รัศมี)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง
(สายบ้านนายอินทร์ รัศมี) ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล. 0.60 เมตร จํานวน 6 ท่อน
(ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 132

จํานวน

136,000

บาท

จํานวน

394,900

บาท

จํานวน

198,000

บาท

จํานวน

450,500

บาท

จํานวน

497,800

บาท

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ

จํานวน

38,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ 11 บ้านสวน
มะเดื่อ (จํานวน 1 จุด) (ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 33
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง (บ้านนาย
ปุ่น จันทร์เกิด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง
(บ้านนายปุ่น จันทร์เกิด) วางท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 3,700 เมตร (ตามแบบ
กองช่าง
อบต.วังม่วง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 98
ลําดับที่ 37
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

280,900

บาท

รวม

700,000

บาท

รวม

700,000

บาท

250,000

บาท

200,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ (กลุ่มบ้านนาย จํานวน
จันทร์ฉาย)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแก่งคอย จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 4 ยาว 400 เมตร
(ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 8
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ (กลุ่มบ้านนาย จํานวน
อํานวย วุฒิโส)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแก่งคอย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 4 ยาว 200 เมตร
(ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 10
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
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3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง

จํานวน

250,000

บาท

รวม

185,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

115,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรม/โครงการออกบริการ
ประชาชน เช่น โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่, โครงการเยี่ยม
บ้านยามเย็น ในเขตพื้นที่ อบต.วังม่วง และร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ
เป็นต้นสําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและนํ้าดื่ม, ค่าประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
จํานวน

50,000

บาท

50,000

บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแก่งคอย จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 15 ยาว 400 เมตร
(ตามแบบกองช่าง อบต.วังม่วง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) หน้าที่ 121 ลําดับที่ 48
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มแม่
บ้านกลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็น
ต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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2. โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
จํานวน
บูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าป้ายโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1921 ลงวันที่ 16พฤษภาคม 2562

15,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

70,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

70,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังม่วง
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังม่วง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม "โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2562
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

150,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม

350,300

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

350,300

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,300

บาท

จํานวน

110,300

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสําหรับ
เด็ก เยาวชน นักเรียนและประชาชนทั่วไป ตามโครงการต่าง ๆ
เช่น กีฬาต้านยาเสพติด กีฬาตําบล ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการ
ดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสายใจผู้ปกครอง ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 3 แห่ง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวด
ล้อม ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่า
ใบประกาศ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการ
จัดอบรม เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 28
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างจัดทํา
สถานที่ท่าลอยกระทง ค่านํ้าดื่ม ค่านํ้าแข็ง ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดโครงการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที ค่าเครื่องเสียง พร้อม
ประดับไฟส่องสว่าง เงินรางวัลการประกวดกระทง เงินรางวัลประกวด
หนูน้อยนพมาศ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรม เป็นต้น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 5
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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3. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย

จํานวน

55,000

บาท

4. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง ประจําปีงบประมาณ 2563
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถ
บุปผชาติพร้อมตกแต่งริ้วขบวน ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดงาน เป็นต้น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 4
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

50,000

บาท

5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกระยาสารทไทย

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารสําหรับผู้
สูงอายุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลประกวดผู้สูงอายุ
สุขภาพดี ค่าของรางวัลการแสดงผู้สูงอายุ ค่าใบประกาศเกียรติบัตรผู้สูง
อายุ ค่าวัสดุอุปกรณ์รดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที ค่าเครื่อง
เสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
หน้าที่ 112 ลําดับที่ 3
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกระยาสารท
ไทย องค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วง ประจําปีงบประมาณ 2563
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่านํ้าแข็ง ค่านํ้าดื่ม ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าวัตถุดิบในการกวนกระยาสาทร ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 8
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
6. โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (หมู่บ้านศีลห้า)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ทั้ง 13 วัด ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่านํ้าแข็ง ค่านํ้าดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่ง
สถานที่ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 8
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี

จํานวน

35,000

บาท

รวม

60,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งโบราณคดี
บ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่านํ้าแข็ง ค่านํ้าดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตกแต่งสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 7
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแลรักษาและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
จํานวน
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแลรักษาและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการสนับสนุน
การป้องกันภาวะโลกร้อน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุง
ทัศนียภาพ ปลูกต้นไม้บริเวณตามแนวเส้นจราจรขุดลอกคลองแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ และกําจัดวัชพืชในลําคลอง เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
จํานวน
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ
โครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับ “ดิน นํ้า ป่า” การรักษาและการปลูก
ป่า การดูแลรักษาแหล่งนํ้าตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงโดยดําเนินการจัดหากล้าไม้พันธุ์ไม้ เพาะชํากล้า
ไม้ ปุ๋ย เคมีกําจัดศัตรูพืชตลอดจนการดูแลรักษากล้าไม้ใน
โครงการฯ เพื่อนําปลูกในพื้นที่สาธารณะ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก จํานวน
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการดําเนินการจัดหากล้าไม้ พันธุ์
ไม้ เพาะชํากล้าไม้ ปุ๋ย เคมีกําจัดศัตรูพืช ตลอดจนการดูแลรักษากล้า
ไม้ในโครงการฯ เป็นต้น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

20,000

บาท

รวม

13,558,123

บาท

รวม

13,558,123

บาท

รวม

13,558,123

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั้งหมดในสังกัด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
(สํานักปลัด)
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

จํานวน

272,723

บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองของ
ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ของพนักงานจ้างทั้งหมดในสังกัดตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (สํานักปลัด)
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

จํานวน

11,100

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ (สํานักปลัด)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

จํานวน

9,620,400

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ (สํานักปลัด)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

จํานวน

2,803,200

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สํานักปลัด)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

จํานวน

48,000

บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:54:57

สํารองจ่าย
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน จําเป็นเร่ง
ด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดต่อ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน จํานวน
ตําบลวังม่วง)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ กรณีรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท
(สํานักปลัด)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ. 2561
เงินช่วยพิเศษ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพให้กับพนักงานส่วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังม่วงที่ถึง
แก่ความตาย ตามระเบียบที่กําหนด
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น คํานวณจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของงบประมาณรายรับ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาด
สะสม ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้) (วิธี
คํานวณ 26,500,000 x 1 % = 265,000 บาท 26,500,000
คือ ประมาณการรายรับสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่รวมเงิน
อุดหนุน) (สํานักปลัด)
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่ 29 ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561
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300,000

บาท

227,700

บาท

10,000

บาท

265,000

บาท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (องค์การ
บริหารส่วนตาบลวัง
ม่วง)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

227,700

48,000
272,723
9,620,400
11,100

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

265,000

สารองจ่าย

300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,803,200

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

600,240
46,380

1,101,172

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 2/22
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

รวม
10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (องค์การ
บริหารส่วนตาบลวัง
ม่วง)

227,700

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

272,723

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9,620,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

11,100

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

265,000

สารองจ่าย

300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

42,120

2,491,200

2,491,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

86,400

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

3,304,728

5,006,140

212,280

258,660

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,803,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

76,480

72,000

841,860

1,173,120

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

25,000

3,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

10,000

ค่าเช่าบ้าน

42,000

42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

5,000

เงินเดือนพนักงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ

260,000

1. ค่าบอกรับวารสาร

5,000

1. ค่าสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

งบดาเนินงาน

3,450

1. ค่าบอกรับวารสาร
2. ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้สอย

2. ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานคน
2. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

30,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ

50,000

3. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

30,000

3. ค่าจ้างเหมาบริการ
3. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร
3. ค่าตรวจสอบ
คุณภาพน้าประปา

3,500

42,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

279,720

428,200

4,548,900

6,563,880

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

474,060

474,060

เงินประจาตาแหน่ง

210,000

294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

63,700

91,900

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

380,000

442,000

ค่าเช่าบ้าน

333,600

417,600

50,000

65,000

เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
1. ค่าบอกรับวารสาร

260,000
10,000

1. ค่าสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

15,000
3,450

1. ค่าบอกรับวารสาร

10,000

10,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ

60,000

60,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานคน

162,000

162,000

2. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

30,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ

50,000

3. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

30,000

3. ค่าจ้างเหมาบริการ
3. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร
3. ค่าตรวจสอบ
คุณภาพน้าประปา

100,000

100,000

30,000

30,000
3,500

หน้า : 5/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

4. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

30,000

4. ค่าบอกรับวารสาร

5,000

5. ค่าจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)
6. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่
7. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทาหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง (นสล.)
8. ค่าธรรมเนียมชื่อ
เว็บไซต์ (โดเมนเนม)
และค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์บนอินเตอร์
เน็ต
(รายปี)
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการคุ้ม
ครอง ดูแลรักษาและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยว

20,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
1. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ
1. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

80,000

50,000

40,000

หน้า : 6/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
4. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
45,600

4. ค่าบอกรับวารสาร
5. ค่าจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม
75,600
5,000

180,000

180,000

6. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

20,000

20,000

7. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทาหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง (นสล.)

70,000

70,000

8. ค่าธรรมเนียมชื่อ
เว็บไซต์ (โดเมนเนม)
และค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์บนอินเตอร์
เน็ต
(รายปี)

5,000

5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000

200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการคุ้ม
ครอง ดูแลรักษาและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยว
1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

20,000

120,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ
1. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

240,000

50,000

257,707

257,707

หน้า : 7/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

1. ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมเยาวชนสร้าง
สรรค์สังคมและสิ่งแวด
ล้อม

110,300

1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

150,000

1. โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก

งบดาเนินงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการโครงการ
ตามพระราชดาริพระ
บาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและ
โครงการตามพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

10,000

20,000

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา
2. ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

50,000

2. โครงการการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
2. โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

34,500

50,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 8/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

1. ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมเยาวชนสร้าง
สรรค์สังคมและสิ่งแวด
ล้อม

110,300

1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

150,000

1. โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก

10,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการโครงการ
ตามพระราชดาริพระ
บาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและ
โครงการตามพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

20,000

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000

100,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

50,000

2. โครงการการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

34,500

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000

หน้า : 9/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

2. โครงการประชุม
และสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

15,000

2. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง

50,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ

40,000

2. โครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปรับปรุง)
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการ
ทัศนศึกษาแด่น้อง
ปฐมวัย

150,000

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
3. ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี
3. โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่
ประจาปีงบประมาณ
2563

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

20,000

หน้า : 10/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

2. โครงการประชุม
และสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

15,000

2. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง

50,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ

40,000

2. โครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปรับปรุง)
งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

200,000

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการ
ทัศนศึกษาแด่น้อง
ปฐมวัย
3. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

150,000

300,000

3. ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี
3. โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่
ประจาปีงบประมาณ
2563

200,000

300,000

20,000

3,700

3,700

หน้า : 11/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

20,000

3. โครงการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลด
ปริมาณขยะในชุมชน
3. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ ก่อพระ
เจดีย์ทราย

10,000

55,000

4. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการตรวจ
ติดตามสุขภาพเด็กเล็ก
ประกวดหนูน้อยฟัน
สวย

10,000

4. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

4. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

50,000

5. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์

10,000

5. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

20,000

6. โครงการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (หมู่บ้านศีล
ห้า)

30,000

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา “ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ”์
7. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และอนุรักษ์
สืบค้นแหล่งโบราณคดี

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

110,250

35,000

หน้า : 12/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

20,000

3. โครงการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตสานึกเพื่อลด
ปริมาณขยะในชุมชน

10,000

3. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ ก่อพระ
เจดีย์ทราย

55,000

4. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการตรวจ
ติดตามสุขภาพเด็กเล็ก
ประกวดหนูน้อยฟัน
สวย

10,000

4. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

5,000

5,000

4. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

50,000

5. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์

10,000

5. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย

20,000

6. โครงการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (หมู่บ้านศีล
ห้า)

30,000

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา “ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ”์

110,250

7. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และอนุรักษ์
สืบค้นแหล่งโบราณคดี

35,000

หน้า : 13/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศึกษา

8. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา “ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ 3”

247,690

150,000

90,000

7,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

150,000

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000

25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

48,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

942,770

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานสาธารณ
สุข

309,610

วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

แผนงานการเกษตร

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา “ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ 2”

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

30,000
296,000

50,000

5,000

10,000

40,000

46,840
7,000
32,400

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 14/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา “ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ 2”

309,610

8. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา “ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชล
สิทธิ์ 3”

247,690

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

445,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

7,000
205,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

190,000

258,000

383,000

30,000

88,500

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

942,770

วัสดุการเกษตร

30,000

วัสดุก่อสร้าง

30,000

376,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

15,000

30,000

160,000

246,840

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

685,000

155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
งบดาเนินงาน

รวม

7,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

87,000

119,400

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

1,000

1,000

350,000

350,000

20,000

20,000

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์

หน้า : 15/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. ตู้เก็บเอกสาร 2
บานลื่อน แบบกระจก
1. เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
2. ตู้เหล็ก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
1. อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
(Smart Card
Reader)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

700

2. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1
ครุภัณฑ์การศึกษา
1. เครื่องเล่นปีนป่าย
เชือกทรงเอ

69,500

2. เครื่องเล่นกระดาน
ลื่นโค้งสีสดใส

39,500

3. เครื่องเล่น
บ้านกลางสนามพร้อม
รั้ว

22,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV
หมู่ที่ 11 บ้านสวน
มะเดื่อ

150,000

2. โครงการติดตั้ง
เสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
ตะขบ

300,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 16/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน
ค่าบริการโทรศัพท์

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

20,000

20,000

1. ตู้เก็บเอกสาร 2
บานลื่อน แบบกระจก

19,200

19,200

1. เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

126,900

126,900

11,000

11,000

22,000

22,000

ครุภัณฑ์สานักงาน

2. ตู้เหล็ก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
1. อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
(Smart Card
Reader)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

700

22,000

22,000

ครุภัณฑ์การศึกษา
1. เครื่องเล่นปีนป่าย
เชือกทรงเอ

69,500

2. เครื่องเล่นกระดาน
ลื่นโค้งสีสดใส

39,500

3. เครื่องเล่น
บ้านกลางสนามพร้อม
รั้ว

22,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV
หมู่ที่ 11 บ้านสวน
มะเดื่อ

150,000

2. โครงการติดตั้ง
เสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
ตะขบ

300,000

หน้า : 17/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

3. โครงการติดตั้ง
เสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

300,000

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าครุภัณฑ์

1. แผ่นยางรองพื้น
สังเคราะห์

200,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
1. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สื่อการสอน
โทรทัศน์ DLTV

31,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน

1. โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าชล
สิทธิ์ 2

750,000

2. โครงการก่อสร้าง
อาคารคลุมแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่ง
ตะขบ หมู่ที่ 4

327,400

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3
(สายกลุ่มบ้านนายอุ
โลม กลิ่นขจร)

305,900

2. โครงการงานก่อ
สร้างถนนลูกรัง หมู่ที่
5 (สายบ้านนายดอก
รัก หงษ์สุวรรณ)

226,000

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
บ้านป่าลานหินดาด
(สายหนองตาห้อยถึง
กลุ่มบ้านนายมงคล)

242,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 18/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

3. โครงการติดตั้ง
เสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

300,000

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าครุภัณฑ์

1. แผ่นยางรองพื้น
สังเคราะห์

200,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
1. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สื่อการสอน
โทรทัศน์ DLTV

31,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน

1. โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าชล
สิทธิ์ 2

750,000

2. โครงการก่อสร้าง
อาคารคลุมแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่ง
ตะขบ หมู่ที่ 4

327,400

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3
(สายกลุ่มบ้านนายอุ
โลม กลิ่นขจร)

305,900

2. โครงการงานก่อ
สร้างถนนลูกรัง หมู่ที่
5 (สายบ้านนายดอก
รัก หงษ์สุวรรณ)

226,000

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
บ้านป่าลานหินดาด
(สายหนองตาห้อยถึง
กลุ่มบ้านนายมงคล)

242,000

หน้า : 19/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

4. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนนหินคลุก
หมู่ที่ 7 บ้านซับ
กระทิง (กลุ่มบ้านนาง
มณีจันทร์)

136,000

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองบอน
(สายบ้านนายสนั่น
กลิ่นขจร)

394,900

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัด
สายกลุ่มบ้านนางหนู
ยอดมณี หมู่ที่ 10

198,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้าน
หลังเขา
(สายบ้านนายเสถียร
โตรทอง)

450,500

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 17 บ้าน
ซับแห้ง (สายบ้านนาย
อินทร์ รัศมี)

497,800

9. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างกลาง
ถนน หมู่ที่ 11 บ้าน
สวนมะเดื่อ

38,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 12
บ้านคลองกระทิง
(บ้านนายปุ่น จันทร์
เกิด)
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

280,900

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 20/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:29

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

4. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนนหินคลุก
หมู่ที่ 7 บ้านซับ
กระทิง (กลุ่มบ้านนาง
มณีจันทร์)

136,000

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองบอน
(สายบ้านนายสนั่น
กลิ่นขจร)

394,900

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัด
สายกลุ่มบ้านนางหนู
ยอดมณี หมู่ที่ 10

198,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้าน
หลังเขา
(สายบ้านนายเสถียร
โตรทอง)

450,500

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 17 บ้าน
ซับแห้ง (สายบ้านนาย
อินทร์ รัศมี)

497,800

9. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างกลาง
ถนน หมู่ที่ 11 บ้าน
สวนมะเดื่อ

38,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 12
บ้านคลองกระทิง
(บ้านนายปุ่น จันทร์
เกิด)
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

280,900

หน้า : 21/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

1. ค่าจ้างที่ปรึกษา
สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
งานบริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังม่วง
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

1,668,000

1. อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอวังม่วง

70,000

1. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 4
บ้านโป่งตะขบ (กลุ่ม
บ้านนายจันทร์ฉาย)

250,000

2. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 4
บ้านโป่งตะขบ (กลุ่ม
บ้านนายอานวย วุฒิ
โส)

200,000

3. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่
15 บ้านท่อหนึ่ง

250,000

รวม

13,558,123

60,000

500,300

185,000

8,217,860

161,450

6,911,252

142,000

หน้า : 22/22

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:30:29

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

1. ค่าจ้างที่ปรึกษา
สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
งานบริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล

รวม

15,000

15,000

45,000

45,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังม่วง
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

1,668,000

1. อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอวังม่วง

70,000

1. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 4
บ้านโป่งตะขบ (กลุ่ม
บ้านนายจันทร์ฉาย)

250,000

2. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 4
บ้านโป่งตะขบ (กลุ่ม
บ้านนายอานวย วุฒิ
โส)

200,000

3. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่
15 บ้านท่อหนึ่ง

250,000

รวม

16,764,015

46,500,000

