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299   ท่ี 3   ซ -  ถนน าปปท  -  ็ด  ข ง/ตาบ  น ง ง
  ขต/ า  าปปท   จัง ัด า า คา   44120

พื้นท่ี 2.31 ตา างกิโ ต

ป ะชาก ท้ัง ด 5,029 คน
ชาย 2,399 คน

หญิง 2,630 คน

ข  ณ ันท่ี 23 กัน า น 2562



ส่วนท่ี 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

ทศบาลต้าบลวาปปทุม
อ้าภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



ิ 1

งบกลาง 9,687,066.99 10,814,560.00 11,227,500.00

งบบุคลากร 19,112,343.60 22,153,100.00 22,887,000.00

งบดา นินงาน 12,843,429.54 16,426,240.00 17,046,000.00

งบลงทุน 3,178,538.00 6,778,100.00 8,092,600.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 20,000.00

งบ งินอุดหนุน 10,700,254.16 11,565,000.00 11,820,000.00

ว 55,536,632.29 67,752,000.00 71,093,100.00

ว 55,536,632.29 67,752,000.00 71,093,100.00



ค้าแถลงงบประมาณ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563

ทศบ ลต บลว ปปทุม
ภ ว ปปทุม จง วดม รค ม

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

มวดภ ษี กร 2,717,303.16 3,155,000.00 1,712,600.00

มวดค่ ธรรม นียม ค่ ปรบ แล ใบ นุญ ต 1,937,298.70 1,945,600.00 1,998,500.00

มวดร ยได้จ กทรพย์ ิน 1,860,936.41 1,950,500.00 2,210,500.00

มวดร ยได้จ ก ธ รณูปโภคแล ก รพ ณิชย์ 16,650.00 16,000.00 16,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 51,737.00 121,500.00 121,500.00

มวดร ยได้จ กทุน 0.00 5,500.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,583,925.27 7,194,100.00 6,059,100.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มวดภ ษีจด รร 24,578,728.44 25,586,000.00 26,826,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 24,578,728.44 25,586,000.00 26,826,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มวด งิน ุด นุนท่วไป 30,351,636.00 34,971,900.00 38,208,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,351,636.00 34,971,900.00 38,208,000.00

รวม 61,514,289.71 67,752,000.00 71,093,100.00



ส่วนท่ี 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลต้าบลวาปปทุม

อ้าเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



ทานป ะธาน าฯ ะ าชิ า ท บา ตาบ าปปท

บดนถ วล ท ณ ผบร ร ทศบ ลต บลว ปปทม ด น ร ทศบ ต บปร ม ณร ย ยปร ปต ภ
ทศบ ลต บลว ปปทม ร น นน น น ณ ผบร ร ทศบ ลต บลว ปปทม ท นปร ธ น ล ม ท
ท น ดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2563 ด ต ปน

1. ถานะ า ค ัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป

คา ถ งงบป ะ าณ

ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 31,429,137.32 บ ท

1.1.2 น ม นวน 34,526,611.37 บ ท

1.1.3 นทน ร น ม นวน 5,791,417.97 บ ท

1.1.4 ร ย รท ด น น ว บบ นผ พน ล ย ม ด บ ย นวน 1 ร ร รวม 17,252.76 บ ท

1.1.5 ร ย รท ด น น ว ดยย ม ด นผ พน นวน 2 ร ร รวม 2,500,590.00 บ ท

1.2 น นวน 0.00 บ ท

นป บปร ม ณ พ.ศ.2562 ณ วนท 26 ร ฎ ม พ.ศ.2562 ์ รป ร วนท ถนม ถ น ร น ด น

2. า บ ิหา งบป ะ าณ ในปงบป ะ าณ 2562 ณ ันท่ี 26 ฎาค พ. .2562
1 ร ยรบ ร นวน 57,580,537.84 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 2,820,315.21 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต นวน 1,494,473.20 บ ท

มวดร ย ด ทรพย์ น นวน 1,602,597.77 บ ท

มวดร ย ด ธ รณป ภ ล รพ ณ ย์ นวน 15,600.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด นวน 44,225.98 บ ท

มวดร ย ด ทน นวน 0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 21,491,405.68 บ ท

มวด น ด นนทว ป นวน 30,111,920.00 บ ท

2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 1,980,488.50 บ ท

3 ร ย ย ร นวน 46,173,556.79 บ ท ปร บดวย



บ ล นวน 6,619,901.00 บ ท

บบ ล ร นวน 16,893,367.00 บ ท

บด นน น นวน 10,371,661.13 บ ท

บล ทน นวน 4,008,732.66 บ ท

บร ย ย ืน นวน 0.00 บ ท

บ น ด นน นวน 8,279,895.00 บ ท

4 ร ย ยท ย น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 1,623,961.50 บ ท

5 ร ย ยท ย น ม นวน 26,000.00 บ ท

6 ร ย ยท ย นทน ร น ม นวน 0.00 บ ท

7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท



ส่วนท่ี 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลต้าบลวาปปทุม

อ้าเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลวาปปทม

อาเภอวาปปทม  จัง วัดม า ารคาม
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป 15,501,900

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 3,557,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 19,846,000

แผนงาน าธารณ ข 3,928,300

แผนงาน ังคม งเคราะ ์ 120,000

แผนงานเค ะและชมชน 2,648,600

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน 3,072,700

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 5,238,100

แผนงานการเกษตร 40,000

แผนงานการพาณิชย์ 5,453,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,227,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,093,100



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,734,000 885,000 2,662,000 10,281,000

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 0 0 2,850,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,884,000 885,000 2,662,000 7,431,000

งบด้านินงาน 3,431,000 186,000 1,083,000 4,700,000

    ค่าตอบแทน 451,000 36,000 172,000 659,000

    ค่าใช้สอย 2,140,000 150,000 747,000 3,037,000

    ค่าวัสดุ 270,000 0 140,000 410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 570,000 0 24,000 594,000

งบลงทุน 426,000 25,000 24,900 475,900

    ค่าครุภัณฑ์ 426,000 25,000 24,900 475,900

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

งบงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

                                             รวม 10,636,000 1,096,000 3,769,900 15,501,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต้าบลวาปปทุม

อ้าเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 2,570,000 0 2,570,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,570,000 0 2,570,000

งบด้านินงาน 198,000 789,000 987,000

    ค่าตอบแทน 148,000 0 148,000

    ค่าใช้สอย 0 220,000 220,000

    ค่าวัสดุ 50,000 569,000 619,000

                                             รวม 2,768,000 789,000 3,557,000

แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียนและ
ประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,022,000 0 0 2,022,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,022,000 0 0 2,022,000

งบด้านินงาน 154,000 6,455,000 0 6,609,000

    ค่าตอบแทน 149,000 0 0 149,000

    ค่าใช้สอย 0 817,300 0 817,300

    ค่าวัสดุ 5,000 5,583,700 0 5,588,700

    ค่าสาธารณูปโภค 0 54,000 0 54,000

งบงินอุดหนุน 0 11,185,000 30,000 11,215,000

    เงินอุดหนุน 0 11,185,000 30,000 11,215,000

                                             รวม 2,176,000 17,640,000 30,000 19,846,000



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,213,000 0 3,213,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,213,000 0 3,213,000

งบด้านินงาน 247,000 324,000 571,000

    ค่าตอบแทน 120,000 144,000 264,000

    ค่าใช้สอย 75,000 110,000 185,000

    ค่าวัสดุ 42,000 70,000 112,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 4,300 0 4,300

    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 4,300

งบงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

                                             รวม 3,464,300 464,000 3,928,300

แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงคราะห์

รวม

งบด้านินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

                                             รวม 120,000 120,000



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียวกับ
คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
งานบ้าบัดนๅ้าสีย

งบบุคลากร 721,000 0 0 0 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 721,000 0 0 0 0

งบด้านินงาน 90,000 20,000 180,000 726,000 0

    ค่าใช้สอย 35,000 20,000 180,000 240,000 0

    ค่าวัสดุ 0 0 0 480,000 0

    ค่าสาธารณูปโภค 55,000 0 0 6,000 0

งบลงทุน 26,600 0 10,000 225,000 600,000

    ค่าครุภัณฑ์ 26,600 0 10,000 225,000 0

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 600,000

งบงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

                                             รวม 887,600 20,000 190,000 951,000 600,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 721,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 721,000

งบด้านินงาน 1,016,000

    ค่าใช้สอย 475,000

    ค่าวัสดุ 480,000

    ค่าสาธารณูปโภค 61,000

งบลงทุน 861,600

    ค่าครุภัณฑ์ 261,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000

งบงินอุดหนุน 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000

                                             รวม 2,648,600



แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียวกับ
สร้างความข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งสริมและสนับสนุน
ความข้มแข็งชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,548,000 0 1,548,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,548,000 0 1,548,000

งบด้านินงาน 825,000 300,000 1,125,000

    ค่าตอบแทน 110,000 0 110,000

    ค่าใช้สอย 540,000 300,000 840,000

    ค่าวัสดุ 135,000 0 135,000

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบลงทุน 39,700 0 39,700

    ค่าครุภัณฑ์ 39,700 0 39,700

งบงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

    เงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

                                             รวม 2,412,700 660,000 3,072,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม

งบด้านินงาน 75,000 355,000 430,000

    ค่าใช้สอย 50,000 355,000 405,000

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000

งบงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 75,000 385,000 460,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืๅน
ฐาน

รวม

งบบุคลากร 2,532,000 0 2,532,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,532,000 0 2,532,000

งบด้านินงาน 985,000 10,000 995,000

    ค่าตอบแทน 135,000 0 135,000

    ค่าใช้สอย 415,000 10,000 425,000

    ค่าวัสดุ 425,000 0 425,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 44,500 1,666,600 1,711,100

    ค่าครุภัณฑ์ 44,500 0 44,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,666,600 1,666,600

                                             รวม 3,561,500 1,676,600 5,238,100

แผนงานการกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งนๅ้าและ
ป่าไม้

รวม

งบด้านินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                                             รวม 40,000 40,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบด้านินงาน 250,000 203,000 453,000

    ค่าใช้สอย 20,000 155,000 175,000

    ค่าวัสดุ 25,000 15,000 40,000

    ค่าสาธารณูปโภค 205,000 33,000 238,000

งบลงทุน 5,000,000 0 5,000,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000 0 5,000,000

                                             รวม 5,250,000 203,000 5,453,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,227,500 11,227,500

    งบกลาง 11,227,500 11,227,500

                                             รวม 11,227,500 11,227,500



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,501,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,557,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 19,846,000

แผนงานสาธารณสุข 3,928,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,648,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,072,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,238,100

แผนงานการเกษตร 40,000

แผนงานการพาณิชย์ 5,453,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,227,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,093,100

โดยที่เปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ้านาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึๅนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต้าบลวาปปทุม และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีต้าบลวาปปทุม

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีๅเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีๅให้ใช้บังคับตัๅงแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปຓนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 71,093,100 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 71,093,100
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีๅ

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 0 บาท ดังนีๅ

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต้าบลวาปปทุมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปຓนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ต้าบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต้าบลวาปปทุม
อ้าเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต้าบลวาปปทุมมีหน้าที่รักษาการให้เปຓนไปตามบัญญัตินีๅ

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายประภาส กิจจินดาโอภาส)

ต้าแหนง นายกเทศมนตรีต้าบลวาปปทุม

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ต้าแหนง ผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคาม



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2563

ทศบ ลต บลว ปปทุม
ภ  ว ปปทุม  จง วดม รค ม

 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 887,600.00

     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน 2,036,546.00 2,114,527.00 2,134,800.00 2,500,000.00 -100.00 % 0.00

     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 12,860.26 55,051.12 65,434.16 70,000.00 -100.00 % 0.00

     ภ ษีป้ ย 434,455.00 414,206.00 450,549.00 520,000.00 34.62 % 700,000.00

     กรก รฆ่ ตว์ 57,382.00 78,560.00 66,520.00 65,000.00 92.31 % 125,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,541,243.26 2,662,344.12 2,717,303.16 3,155,000.00 1,712,600.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียมโรงฆ่ ตว์ 81,687.00 68,601.00 62,295.00 65,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่ ธรรม นียมโรงพก ตว์ 16,776.00 26,408.00 13,029.00 25,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่ ธรรม นียมปร ทบตร รบร งใ ้จ น่ ย นื ตว์ 39,506.00 55,280.00 43,680.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ย ุร 6,149.80 6,188.60 7,187.70 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน 0.00 1,120.00 1,440.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รจดร บียบจ ดย นยนต์ 279,455.00 279,186.00 278,338.00 320,000.00 4.69 % 335,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 2,967.00 2,417.00 5,517.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย 562,780.00 636,120.00 702,440.00 660,000.00 0.00 % 660,000.00

     ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิกูล 10,710.00 34,470.00 24,990.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่ ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื ม ร

7,000.00 6,400.00 9,200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รตง ุ นแล ฌ ปน ถ น 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

วนท่ีพิมพ์ : 23/9/2562  16:13:32 น้  : 1/5



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พ่ื
ก รโฆษณ

8,800.00 2,200.00 12,200.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร 2,570.00 1,960.00 1,890.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ธรรม นียมก รฉีดวคซีน / ใบรบร งก รฉีดวคซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบโรคพิษ ุนขบ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,500.00

     ค่ ธรรม นียม คร่ื ง ม ยปร จ ตว ตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     ค่ ธรรม นียมค ข รบใบ นุญ ต ปนผู้รบจ้ งใ ้บริก ร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ธรรม นียม ปนผู้รบจ้ งใ ้บริก ร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รบ บดน ีย 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รบ บดน ทิง 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ 2,830.00 1,720.00 1,900.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่ ธรรม นียมก จดขย มูลฝ ย 1,000.00 0.00 4,920.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00

     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 192,850.00 129,780.00 127,600.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยก รจดร บียบจ ดย นยนต์ 4,150.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก 25,000.00 31,185.00 259,350.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยก รป้ งกนแล ร งบ คคีภย 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยรกษ คว ม ดแล คว ม ปน
ร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง

2,290.00 5,320.00 3,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยก รท บียนร ษฎร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ย ธ รณ ุข 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถ่ิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่ ปรบก รผิด ญญ 90.00 119,291.00 194,752.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยท บียนพ ณิชย์ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ปรบ ื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บ ขน ิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย 17,000.00 10,000.00 15,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รก จด ิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ

47,250.00 75,250.00 75,550.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซ่ึงมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร

4,600.00 8,300.00 21,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย ินค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ 66,000.00 71,000.00 66,400.00 50,000.00 60.00 % 80,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด กชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 790.00 420.00 360.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ คร่ื งขย ย ียง 15,665.00 1,590.00 2,460.00 15,600.00 0.00 % 15,600.00

     ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 40.00 % 1,400.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,399,915.80 1,576,206.60 1,937,298.70 1,945,600.00 1,998,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่ ช่ รื บริก ร ถ นที่ 1,616,440.00 1,606,811.00 1,704,666.00 1,800,000.00 11.11 % 2,000,000.00

     ด ก บีย 174,030.05 137,553.49 156,270.41 150,000.00 40.00 % 210,000.00

     ร ยได้จ กทรพย์ ิน ื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,790,470.05 1,744,364.49 1,860,936.41 1,950,500.00 2,210,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     ร ยได้จ ก ธ รณูปโภคแล ก รพ ณิชย์ 10,800.00 16,500.00 16,200.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ร ยได้จ ก ธ รณูปโภค ื่น ๆ 0.00 2,060.00 450.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 10,800.00 18,560.00 16,650.00 16,000.00 16,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ จ น่ ย ศษข ง 12,349.00 7,528.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     งินที่มีผู้ ุทิศใ ้ 25,300.00 8,372.40 23,022.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่ ข ยแบบแปลน 75,500.00 46,000.00 14,500.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่ ขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่ จ น่ ยแบบพิมพ์แล ค ร้ ง 9,763.00 3,015.00 3,140.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่ รบร ง น แล ถ่ ย ก ร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 162,104.00 5,830.00 11,075.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 285,016.00 70,745.40 51,737.00 121,500.00 121,500.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ร ยได้จ กทุน ื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์แล ล้ ลื่ น 418,579.45 267,590.90 244,197.79 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภ ษีมูลค่ พ่ิมต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 16,330,444.47 16,722,710.41 17,173,259.44 18,000,000.00 0.00 % 18,000,000.00

     ภ ษีมูลค่ พ่ิมต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 1,933,168.90 1,802,130.32 1,913,504.29 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     ภ ษีธุรกิจ ฉพ 0.00 0.00 143,878.84 0.00 100.00 % 360,000.00

     ภ ษี ุร 1,066,934.37 1,037,813.92 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษี รรพ มิต 2,294,984.62 2,501,009.44 3,944,338.32 3,500,000.00 9.71 % 3,840,000.00

     ภ ษีก รพนน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ภ ษีย ูบ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ภ ค ลวงแร่ 31,556.99 17,575.63 22,612.76 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 36,663.82 51,741.76 38,279.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน

724,890.00 1,208,042.00 1,098,658.00 1,500,000.00 36.00 % 2,040,000.00

     ภ ษีจด รร ื่นๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,837,222.62 23,608,614.38 24,578,728.44 25,586,000.00 26,826,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งิน ุด นุนท่วไป รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล
ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท

22,131,899.00 29,864,614.00 30,351,636.00 34,971,900.00 9.25 % 38,208,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,131,899.00 29,864,614.00 30,351,636.00 34,971,900.00 38,208,000.00

รวมทุกหมวด 50,996,566.73 59,545,448.99 61,514,289.71 67,752,000.00 71,093,100.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563

ทศบ ลต บลว ปปทุม

ภ ว ปปทุม จง วดม รค ม

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 71,093,100   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,712,600 บาท
ภ ษีท่ีดินแล ิ่งปลูก ร้ ง จ นวน 887,600 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ภ ษีป้ ย จ นวน 700,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

กรก รฆ่ ตว์ จ นวน 125,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,998,500 บาท
ค่ ธรรม นียมปร ทบตร รบร งใ ้จ น่ ย นื ตว์ จ นวน 60,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบใบ นุญ ตก รข ย ุร จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบใบ นุญ ตก รพนน จ นวน 5,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบก รจดร บียบจ ดย นยนต์ จ นวน 335,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน 660,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิกูล จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม
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ค่ ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นท่ีจ น่ ย ร รื
ม ร

จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบก รตง ุ นแล ฌ ปน ถ น จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พ่ื ก รโฆษณ จ นวน 30,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบท บียนร ษฎร จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียมก รฉีดวคซีน / ใบรบร งก รฉีดวคซีน จ นวน 5,000 บ ท
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบโรคพิษ ุนขบ้ จ นวน 7,500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ครื่ ง ม ยปร จ ตว ตว์ จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียมค ข รบใบ นุญ ต ปนผู้รบจ้ งใ ้บริก ร จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ปนผู้รบจ้ งใ ้บริก ร จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบก รบ บดน ีย จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบก รบ บดน ทิง จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบท บียนพ ณิชย์ จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียมก จดขย มูลฝ ย จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม
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ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยก รจดร บียบจ ดย นยนต์ จ นวน 3,000 บ ท
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน 280,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยก รป้ งกนแล ร งบ คคีภย จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยรกษ คว ม ดแล คว ม ปนร บียบ รียบร้ ย
ข งบ้ น มื ง

จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยก รท บียนร ษฎร จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ย ธ รณ ุข จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถ่ิน จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบก รผิด ญญ จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยท บียนพ ณิชย์ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ปรบ ื่น ๆ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บ ขน ิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รก จด ิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รท่ี ปน นตร ยต่ ุขภ พ จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม
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ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นท่ีจ น่ ย ร รื ถ นท่ี ม รในครว
รื พืนท่ีใด ซึ่งมีพืนท่ี กิน 200 ต ร ง มตร

จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย ินค้ ในท่ี รื ท ง ธ รณ จ นวน 80,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด กชน จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ต ก่ียวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ต ก่ียวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 15,600 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ จ นวน 1,400 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,210,500 บาท
ค่ ช่ รื บริก ร ถ นท่ี จ นวน 2,000,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ด ก บีย จ นวน 210,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ร ยได้จ กทรพย์ ิน ื่น ๆ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 16,000 บาท
ร ยได้จ ก ธ รณูปโภคแล ก รพ ณิชย์ จ นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ร ยได้จ ก ธ รณูปโภค ื่น ๆ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 121,500 บาท
ค่ จ น่ ย ศษข ง จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

งินท่ีมีผู้ ุทิศใ ้ จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม
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ค่ ข ยแบบแปลน จ นวน 50,000 บ ท
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ขียนแบบแปลน จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ จ น่ ยแบบพิมพ์แล ค ร้ ง จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ รบร ง น แล ถ่ ย ก ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,826,000 บาท

ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์แล ล้ ลื่ น จ นวน 500,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ภ ษีมูลค่ พ่ิมต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 18,000,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ภ ษีมูลค่ พ่ิมต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 2,000,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ภ ษีธุรกิจ ฉพ จ นวน 360,000 บ ท

ภ ษี รรพ มิต จ นวน 3,840,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ภ ษีก รพนน จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ภ ษีย ูบ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม
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ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ยท่ีดิน จ นวน 2,040,000 บ ท
ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

ภ ษีจด รร ื่นๆ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบไว้ใกล้ คียงกบปท่ีผ่ นม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 38,208,000 บาท
งิน ุด นุนท่วไป รบด นินก รต ม น จ น้ ท่ีแล ภ รกิจถ่ ยโ น
ลื กท

จ นวน 38,208,000 บ ท
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1. ุด นุนต ม น จ น้ ท่ี จ นวน 10,000,000 บ ท
2. ุด นุนท่วไปต มภ รถ่ ยโ น

- ร ริม (นม) จ นวน 5,490,700 บ ท
- รกล งวน จ นวน 11,503,000 บ ท
- งิน ุด นุ รบพฒน ผู้ปร ก บวิช ชีพครูท่ี งกดศุนย์พฒน ด็ก ล็ก

ข ง งค์กรปกคร ง ่วนท้ งถ่ิน จ นวน 5 คนๆ ล 10,000 บ ท รวม ปน
งิน 50,000 บ ท

- ุด นุน รบ นบ นุนก ร ง คร ์ บียยงชีพผผู้ ูง
ยุ จ นวน 7,316,000 บ ท
- ุด นุน รบ นบ นุนก ร ง คร ์ บียยงชีพผู้

พิก ร จ นวน 2,277,000 บ ท
- ุด นุน รบ นบ นุนก ร ง คร ์ บียยงชีพผู้ปวย
ด ์ จ นวน 12,000 บ ท
- ุด นุน พ่ื นบ นุนค่ ปวยก ร รบนกบริบ ลท้ งถ่ิน จ นวน
144,000 บ ท

- ุด นุนโครงก ร ตว์ปล ดโรค คนปล ดภย จ กโรคพิษ ุนข
บ้ จ นวน 35,000 บ ท

- ุด นุนโครงก รต มพร ร ชด ริ ด้ น ธ รณ ุข จ นวน 140,000
บ ท

- ุด นุน รบ นบ นุนค่ ใช้จ่ ยในก รจดก รศึกษ รบศูนย์พฒน
ด็ก ล็ก จ นวน 173,330 บ ท แยก ปน

- ค่ จดก ร รียนก ร น/ร ย ว จ นวน 119,000 บ ท
- ค่ ครื่ งแบบนก รียน จ นวน 14,400 บ ท
- ค่ นง ื รียน จ นวน 9,600 บ ท
- ค่ ุปกรณ์ก ร รียน จ นวน 9,600 บ ท
- ค่ กิจกรรมพฒน ผู้ รียน จ นวน 20,700 บ ท

3. งิน ุด นุนท่วไปก นดวตถุปร งค์
- งิน ดื นข้ ร ชก รครู 2 ร ย จ นวน 600,000 บ ท
- งินค่ ก รศึกษ บุตร รบข้ ร ชก รครูผู้ดูแล ด็ก

ล็ก จ นวน 35,000 บ ท
- งินค่ ต บแทนพนกง นจ้ งผู้ดูแล ด็ก 3 ร ย จ นวน 339,000 บ ท

- งิน พ่ิมค่ คร งชีพพนกง นจ้ ง 3 ร ย จ นวน 72,000 บ ท
- งิน มทบก งทุนปร กน งคม พนกง นจ้ ง 5% จ นวน 21,000

บ ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 726,000 0 % 726,000

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

207,360 207,360 207,360 208,000 0 % 208,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถ่ิน

1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,556,000 0 % 1,556,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,850,000 2,850,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 1,361,030 1,579,990 1,965,069 2,567,000 -9.97 % 2,311,000

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 65,800 10,182.5 7,827 88,000 -4.55 % 84,000

เงินประจาตาแ นง 128,300 102,000 137,000 228,000 0 % 228,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 540,000 690,000 857,000 33.14 % 1,141,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลวาปีปทุม
อาเภอวาปีปทุม    จัง วัดม า ารคาม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 60,000 75,000 60 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,155,130 2,292,172.5 2,859,896 3,815,000 3,884,000

รวมงบบุคลากร 5,003,450 5,140,492.5 5,708,216 6,665,000 6,734,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

44,000 0 0 100,000 0 % 100,000

คาเบ้ียประชุม 5,687 4,872 5,684 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 150,600 189,600 167,500 0 100 % 336,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 4,290 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 204,577 194,472 173,184 105,000 451,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 298,284 550,725 688,740 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 600,000 -83.33 % 100,000

จ้างเ มาบริการเพ่ือเ ริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติ

0 0 0 0 100 % 670,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,790 25,305 45,230 120,000 -58.33 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 437,650 503,370 245,212 353,000 13.31 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกต้ัง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการจัดการเลือกต้ัง 0 0 0 176,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย 0 0 5,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 20,000 30,000 0 % 30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน 0 9,400 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลบริการประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริ าร  
มาชิก ภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง

เทศบาล
0 0 0 20,000 400 % 100,000

โครงการวันเทศบาล 0 19,979 0 0 0 % 0

โครงการเ ริม ร้างคุณธรรมและจริยธรรม 0 15,000 9,932 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 8,000 0 187,380 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 5,790 9,440 8,930 230,000 8.7 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 773,514 1,133,219 1,215,424 1,569,000 2,140,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 99,944.95 107,188 84,768.75 120,000 -16.67 % 100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,746 9,471 8,379 0 0 % 0

วั ดุงานบ้านงานครัว 28,568 28,112 37,704 40,000 100 % 80,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วั ดุคอมพิวเตอร 18,000 19,690 13,000 50,000 0 % 50,000

วั ดุอื่น 1,926 1,930 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 155,184.95 166,391 143,851.75 250,000 270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 334,726.93 298,868.66 319,022.28 420,000 7.14 % 450,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 29,174.31 23,240.4 27,401.79 30,000 33.33 % 40,000

คาบริการโทรศัพท 43,088.72 14,892.33 17,608.57 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 11,013 17,921 16,895 0 0 % 0

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 169,000 143,000 171,729 50,000 20 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 587,002.96 497,922.39 552,656.64 520,000 570,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,720,278.91 1,992,004.39 2,085,116.39 2,444,000 3,431,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 0 0 100 % 7,500

เคร่ืองทาลายเอก าร 0 0 0 0 100 % 20,000

เคร่ืองโทร าร 0 0 0 18,000 -100 % 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 150,000

เคร่ืองอานบัตรแบบอเนกประ งค 0 0 0 4,200 -100 % 0

ตู้เ ล็ก 0 0 0 20,000 -100 % 0

โตะทางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 5,000 -8 % 4,600

โตะพับอเนกประ งค น้าขาว 0 0 0 0 100 % 20,000

โตะ มูบูชา ชุด มู9 0 0 0 0 100 % 15,000

ถังแชน้าแข็ง 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ถังน้าแบบ แตนเล 0 0 0 0 100 % 25,000

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 10,000

พัดลมอุต า กรรม 0 0 0 0 100 % 16,200

โพเด่ียมไม้ 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 814,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลาโพงอเนกประ งคเคลื่อนที่ 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 0 100 % 65,400

ครุภัณฑโรงงาน

เคร่ืองเจีย 0 0 0 0 100 % 3,000

เคร่ืองเชื่อมโล ะ 0 0 0 0 100 % 5,000

เคร่ืองตัดเ ล็ก 0 0 0 0 100 % 5,000

วานไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองคอมพิวเตอร  า รับงาน านักงาน 0 15,850 0 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One 0 0 0 0 100 % 17,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 0 0 15,950 16,000 -100 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร านักงาน 15,400 0 0 0 0 % 0

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา

0 0 3,250 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เคร่ือง แกนเนอร 0 0 0 0 100 % 18,000

เครืืืองพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถังพิมพ 
(Ink Thak Printer )

0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,400 15,850 19,200 877,200 426,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 260,000 -100 % 0

เวทีกิจกรรม ้องประชุมเทศบาล 0 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 350,000 0

รวมงบลงทุน 15,400 15,850 19,200 1,227,200 426,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 15,000 15,000 15,000 0 0 % 0

โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริ
การ

0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 43,000 10,000 17,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 0 0 0 10,000 0 % 10,000

อุด นุนโครงการอบรมลูกเ ือชาวบ้าน
ทบทวนเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเ พ
ติด

0 0 0 10,000 -100 % 0

อุด นุนศูนยชวยเ ลือประชาชนระดับ
อาเภอ

0 0 0 15,800 -5.06 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 43,000 10,000 17,000 35,800 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 43,000 10,000 17,000 35,800 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,797,128.91 7,173,346.89 7,844,532.39 10,387,000 10,636,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 535,092 567,300 598,560 832,000 4.21 % 867,000

เงินประจาตาแ นง 13,500 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 548,592 585,300 616,560 850,000 885,000

รวมงบบุคลากร 548,592 585,300 616,560 850,000 885,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 36,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 18,029 13,332 30,090 0 0 % 0

คาถายเอก าร คาเย็บเลม นัง ือ รือเข้า
ปก นัง ือ

0 0 0 0 100 % 50,000

จ้างเ มาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล 0 0 9,900 10,000 400 % 50,000

โครงการจัดทาแผนพัฒนา ามปีเทศบาล 26,540 17,820 0 0 0 % 0

โครงการจัดทา ื่อวาร าร 12,500 17,500 9,920 10,000 100 % 20,000

โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจ
มานฉันท ร้าง รรค ามัคคี

8,850 0 4,125 0 0 % 0

โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจ
มานฉันท ร้าง รรค ามัคคี

0 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับกฎ มาย
ทั่วไป

0 8,400 4,950 5,000 100 % 10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 1,780 4,080 94,710 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 67,699 61,132 153,695 30,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,355 0 0 0 0 % 0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 880 0 0 0 0 % 0

วั ดุคอมพิวเตอร 11,180 9,930 7,775 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 15,415 9,930 7,775 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 83,114 71,062 161,470 30,000 186,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 0 0 17,900 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครืองคอมพิวเตอร  า รับงาน านักงาน 0 15,850 0 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One 0 0 0 0 100 % 17,000

เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดต้ัง

0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,850 17,900 0 25,000

รวมงบลงทุน 0 15,850 17,900 0 25,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 631,706 672,212 795,930 880,000 1,096,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 698,580 732,650 893,220 1,170,000 5.13 % 1,230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 5,600 0 22,000 0 % 22,000

เงินประจาตาแ นง 67,200 44,100 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,210,720 1,214,280 1,179,809 1,277,000 2.43 % 1,308,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 143,733 144,000 118,998 84,000 -28.57 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,187,433 2,140,630 2,234,027 2,595,000 2,662,000

รวมงบบุคลากร 2,187,433 2,140,630 2,234,027 2,595,000 2,662,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0 0 51,400 90,000 11.11 % 100,000

คาเชาบ้าน 48,000 42,500 42,000 646,000 -88.85 % 72,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 160,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,000 42,500 93,400 896,000 172,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 431,050.5 242,275.52 306,748 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 702,000 -97.15 % 20,000

คาจ้างพิมพใบเ ร็จรับเงิน 0 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาเคร่ืองถายเอก าร 0 0 0 0 100 % 48,000

คาเชาที่ราชพั ดุ 0 0 0 0 100 % 203,000

จ้างเ มาบริการเพ่ือเ ริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติ

0 0 0 0 100 % 351,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 71,284 53,832 92,090 140,000 -64.29 % 50,000

โครงการบริ ารจัดการศูนยข้อมูลขาว าร
จัดซ้ือจัดจ้างของ นวยการบริ ารราชการ
วนท้องถ่ินระดับอาเภอ

22,525.84 0 0 0 0 % 0

โครงการประชา ัมพันธเรงรัดการจัดเก็บ
ภาษี

0 14,410 4,948 0 0 % 0

โครงการประชา ัมพันธเรงรัดจัดเก็บภาษี 9,250 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วยระบบ L-

TAX 3000
13,040 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0 1,250 9,740 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 49,345 20,000 46,410 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 596,495.34 331,767.52 459,936 917,000 747,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 129,609 64,353 49,989 60,000 66.67 % 100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 2,300 0 0 5,000 0 % 5,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 51,590 25,850 4,991 5,000 0 % 5,000

วั ดุคอมพิวเตอร 19,320 9,620 9,700 10,000 0 % 10,000

วั ดุอื่น 24,079 19,354 19,512 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 226,898 119,177 84,192 100,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 0 0 0 0 100 % 9,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 15,000 0 % 15,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 25,000 24,000

รวมงบด้าเนินงาน 871,393.34 493,444.52 637,528 1,938,000 1,083,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้นวม 0 0 0 25,000 -100 % 0

เคร่ืองปรับอากาศ 260,000 26,900 108,300 47,000 -100 % 0

โตะทางาน 0 0 0 7,600 -39.47 % 4,600

ม้อต้มน้าร้อน 0 9,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองคอมพิวเตอร  า รับงาน านักงาน 0 15,850 0 16,000 -100 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร านักงาน 30,800 0 0 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 0 0 15,950 0 100 % 16,000

เคร่ืองพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer) 0 3,850 4,150 0 0 % 0

เคร่ืองพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติดต้ังถัง มึก
พิมพ

0 0 0 4,300 0 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 290,800 56,500 128,400 99,900 24,900

รวมงบลงทุน 290,800 56,500 128,400 99,900 24,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0 30,000 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 10,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 10,000 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,349,626.34 2,720,574.52 3,009,955 4,632,900 3,769,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,778,461.25 10,566,133.41 11,650,417.39 15,899,900 15,501,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 535,470 571,620 603,767 645,000 35.97 % 877,000

เงินประจาตาแ นง 13,500 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 388,710 406,920 429,000 459,000 3.49 % 475,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,181,400 1,080,000 954,000 1,188,000 -9.09 % 1,080,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 131,000 120,000 106,000 132,000 -9.09 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,250,080 2,196,540 2,110,767 2,442,000 2,570,000

รวมงบบุคลากร 2,250,080 2,196,540 2,110,767 2,442,000 2,570,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 44,400 0 100 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 4,800 6,800 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 4,800 51,200 0 148,000

ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม 2,290 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,290 0 0 0 0

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง 3,446 9,920 0 0 0 % 0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 996 0 0 0 0 % 0

วั ดุอื่น 1,849 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 6,291 9,920 0 0 50,000

รวมงบด้าเนินงาน 8,581 14,720 51,200 0 198,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,258,661 2,211,260 2,161,967 2,442,000 2,768,000

งานเทศกิจ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 4,420 720 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,420 720 0 0 0

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,234 0 0 0 % 0

วั ดุกอ ร้าง 2,505 3,770 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุอื่น 3,745 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 6,250 7,004 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 10,670 7,724 0 0 0

รวมงานเทศกิจ 10,670 7,724 0 0 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 5,621.5 5,100 9,949 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดงาน อปพร. 0 9,430 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวัน อปพร. 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดต้ังจุดบริการเทศกาลปีใ ม 0 0 5,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดต้ังจุดบริการเทศกาล งกรานต 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดต้ังจุดบริการเทศบาล งกรานต 0 0 4,840 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน บรรเทา
าธารณภัยและแผนฉุกเฉิน

15,000 0 10,000 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
าธารณภัยและแผนฉุกเฉิน

0 0 0 15,000 33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
าธารณภัยและแผนฉุกเฉิน

0 14,920 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประ ิทธิภาพ อปพร. 0 0 19,950 0 0 % 0

โครงการเพ่ิมพูนประ ิทธิภาพ อปพร. 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัยใ ใจวินัย
จราจร

7,800 0 4,980 15,000 33.33 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 65,680 197,461.56 136,630 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 94,101.5 226,911.56 191,349 200,000 220,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 0 0 2,500 0 0 % 0

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 490 0 0 15,000 0 % 15,000

วั ดุกอ ร้าง 9,479 18,616 19,900 45,000 11.11 % 50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 9,800 27,600 28,750 50,000 0 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 113,560 152,400 218,900 300,000 16.67 % 350,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 7,150 9,100 9,885 10,000 290 % 39,000

วั ดุเคร่ืองดับเพลิง 33,600 38,350 50,000 50,000 30 % 65,000

วั ดุอื่น 4,900 510 2,020 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 178,979 246,576 331,955 470,000 569,000

รวมงบด้าเนินงาน 273,080.5 473,487.56 523,304 670,000 789,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เคร่ืองไดโว ูบน้า 0 0 0 6,000 -100 % 0

เคร่ือง ูบน้า 0 0 25,388 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิด แบบอนาลอค AHD 0 0 0 373,000 -100 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยยนต 0 0 4,800 6,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 314,600 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 314,600 30,188 565,000 0

รวมงบลงทุน 0 314,600 30,188 565,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 273,080.5 788,087.56 553,492 1,235,000 789,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,542,411.5 3,007,071.56 2,715,459 3,677,000 3,557,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 383,272 829,440 1,076,240 1,248,000 6.57 % 1,330,000

เงินประจาตาแ นง 13,500 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 138,270 477,800 498,564 531,000 3.2 % 548,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 15,660 82,000 76,280 78,000 7.69 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 550,702 1,407,240 1,669,084 1,917,000 2,022,000

รวมงบบุคลากร 550,702 1,407,240 1,669,084 1,917,000 2,022,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 6,823 0 30,000 0 100 % 60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 52,000 0 100 % 89,000

รวมค่าตอบแทน 6,823 0 82,000 0 149,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 2,530 0 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 1,350 920 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,880 920 0 0 0

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 7,249 9,935 0 0 0 % 0

วั ดุกอ ร้าง 6,779 0 0 0 0 % 0

วั ดุคอมพิวเตอร 1,850 4,270 3,600 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 15,878 14,205 3,600 5,000 5,000

รวมงบด้าเนินงาน 26,581 15,125 85,600 5,000 154,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

โตะทางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

แป้นบา 0 39,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองคอมพิวเตอร  า รับงาน านักงาน 0 0 15,950 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา

0 0 3,250 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 39,500 19,200 23,600 0

รวมงบลงทุน 0 39,500 19,200 23,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 577,283 1,461,865 1,773,884 1,945,600 2,176,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 18,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 18,000 0 0

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 137,942.58 115,953.84 135,593 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 165,000 -69.7 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,988 50,212 17,446 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่ ังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมและแ ดงผลงาน 7,100 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมและแ ดงผลงานเด็ก
นักเรียน

0 0 8,970 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมและแ ดงผลงานเด็ก
ปฐมวัย

0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ 100,000 88,320 49,880 50,000 0 % 50,000

โครงการโตไปไมโกง 0 1,332 4,974 5,000 0 % 5,000

โครงการพัฒนา IQ และ EQ า รับเด็ก
ปฐมวัย

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการพ้ืนที่ ีเขียว 0 0 8,800 5,000 0 % 5,000

โครงการ งเ ริมศักยภาพการจัดการศึกษา
บุคลากรศูนยพัฒนาเด็ก

10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริม ุขอนามัยในชองปากของ
เด็ก

0 0 3,700 5,000 0 % 5,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา

357,920 462,000 417,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา  ( คาเคร่ืองแบบนักเรียน )

0 0 0 14,400 0 % 14,400

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา  ( คาอุปกรณการเรียน )

0 0 0 9,600 0 % 9,600

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา  (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )

0 0 0 20,640 0.29 % 20,700

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา  (คา นับ นุนอา ารกลางวัน)

0 0 0 343,000 0 % 343,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อน)

0 0 0 119,000 0 % 119,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คา นัง ือเรียน)

0 0 0 9,600 0 % 9,600

โครงการ ้อง มุดอัจฉริยะ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมและปฐมนิเทศผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร

3,350 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมและปฐมนิเทศผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูบุตร
ลาน

0 5,000 4,975 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 3,525 3,600 2,780 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 626,825.58 736,417.84 659,718 821,240 817,300

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 5,150 6,804 14,480 10,000 0 % 10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 7,670 0 5,000 -60 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุงานบ้านงานครัว 14,980 9,996 9,998 15,000 33.33 % 20,000

คาอา ารเ ริม (นม) 3,858,541 3,348,520.1 3,334,858.8 4,738,000 15.89 % 5,490,700

วั ดุกอ ร้าง 6,139 9,883 11,966 30,000 66.67 % 50,000

วั ดุการเกษตร 0 4,800 0 5,000 -60 % 2,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 900 0 0 2,000 0 % 2,000

วั ดุคอมพิวเตอร 1,260 4,400 3,940 5,000 0 % 5,000

วั ดุการศึกษา 0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 3,886,970 3,392,073.1 3,375,242.8 4,813,000 5,583,700

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 20,946.62 16,601.77 13,424.69 30,000 0 % 30,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 18,720.24 9,745.06 11,144.59 15,000 0 % 15,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 9,000 0 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 39,666.86 26,346.83 24,569.28 54,000 54,000

รวมงบด้าเนินงาน 4,553,462.44 4,154,837.77 4,077,530.08 5,688,240 6,455,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

พัดลมติดผนัง 0 13,750 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 13,750 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 13,750 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 9,591,000 10,015,000 10,206,400 0 0 % 0

อุด นุนโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาต้านยา
เ พติด  รร.เมืองวาปีทุม

0 0 0 15,000 0 % 15,000

อุด นุนโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาต้านยา
เ พติด  รร.อนุบาลวาปีปทุม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

อุด นุนอา ารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 11,000,000 1.45 % 11,160,000

รวมเงินอุดหนุน 9,591,000 10,015,000 10,206,400 11,025,000 11,185,000

รวมงบเงินอุดหนุน 9,591,000 10,015,000 10,206,400 11,025,000 11,185,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 14,144,462.44 14,183,587.77 14,283,930.08 16,713,240 17,640,000

งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 30,000 30,000 30,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา  ภาย
ในโรงเรียนวาปีปทุม

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมแผนงานการศึกษา 14,751,745.44 15,675,452.77 16,087,814.08 18,688,840 19,846,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 1,386,480 1,243,760 1,318,580 1,422,000 5.77 % 1,504,000

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 5,600 0 0 0 % 0

เงินประจาตาแ นง 94,200 80,100 78,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,188,000 1,188,000 1,143,000 1,476,000 0.75 % 1,487,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 132,000 132,000 127,000 144,000 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,867,880 2,649,460 2,666,580 3,120,000 3,213,000

รวมงบบุคลากร 2,867,880 2,649,460 2,666,580 3,120,000 3,213,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 72,000 72,000 42,000 0 100 % 60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 7,046.75 29,999.25 22,556 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 79,046.75 101,999.25 64,556 0 120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 9,391 44,795 3,864 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,225 560 4,550 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 69,336 82,048 8,008 50,000 0 % 50,000

คา ินไ มทดแทนความเ ีย ายกรณีเจ้า
น้าที่ละเมิดบุคคลภายนอก

0 0 48,015 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 4,760 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 92,712 127,403 64,437 70,000 75,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 19,966 14,927 19,995 20,000 0 % 20,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 850 2,275 3,500 2,000 0 % 2,000

วั ดุคอมพิวเตอร 10,000 5,000 9,818 10,000 0 % 10,000

วั ดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 30,816 22,202 33,313 32,000 42,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 202,574.75 251,604.25 162,306 102,000 247,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

เคร่ืองออกกาลังกาย 0 0 94,500 0 0 % 0

โครงการจัด าอุปกรณออกกาลังกาย 0 90,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึก
พิมพ (Ink Thak Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัด าอุปกรณออกกาลังกาย วน
าธารณะในเขตเทศบาล

90,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000 90,000 94,500 0 4,300

รวมงบลงทุน 90,000 90,000 94,500 0 4,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 52,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 3,212,954.75 2,991,064.25 2,923,386 3,222,000 3,464,300

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0 0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 144,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญ า
โรคติดตอ

29,850 9,340 6,600 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าโรคเอด 0 2,400 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดูแล
ุขภาพ และ ิ่งแวดล้อมในชุมชนของ อ
ม.เทศบาลตาบลวาปีปทุม

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้า

0 0 29,968 35,000 0 % 35,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 17,900 0 4,340 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 47,750 11,740 45,908 60,000 110,000

ค่าวัสดุ
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 11,693 13,950 19,400 20,000 0 % 20,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 25,420 16,800 37,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 37,113 30,750 57,200 70,000 70,000

รวมงบด้าเนินงาน 84,863 42,490 103,108 130,000 324,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน 0 0 140,000 0 0 % 0
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เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

อุด นุนโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ
ุข

0 0 0 140,000 0 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 84,863 42,490 243,108 270,000 464,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,297,817.75 3,033,554.25 3,166,494 3,492,000 3,928,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมคนพิการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมผู้ ูงอายุ 0 49,000 0 35,000 42.86 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้ ูงอายุ 0 0 29,540 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้ ูงอายุแ งชาติ 48,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัด ร้างซอมแซมบ้านผู้ประ บ
ปัญ าและยากไร้

20,887 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 0 0 9,500 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ ูงอายุ
เทศบาล

0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริม ุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุ

0 0 36,700 0 0 % 0

โครงการ งเ ริม ุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้มีอายุยืน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ ูง
อายุเทศบาล

204,925 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมโรงเรียนผู้อายุยืน 0 46,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 273,812 95,500 75,740 235,000 120,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง 0 4,657 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 4,657 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 273,812 100,157 75,740 235,000 120,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการกอ ร้างทางลาด า รับคนพิการ 
ผู้ ูงอายุที่มาติดตอราชการ

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 273,812 100,157 75,740 335,000 120,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 273,812 100,157 75,740 335,000 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจา 0 0 0 0 100 % 721,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 0 721,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 721,000

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 98,000 28,100 135,000 -74.07 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0 98,000 28,100 135,000 35,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง 15,222 770 0 0 0 % 0

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 4,900 0 0 0 % 0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 21,820 0 0 0 % 0

วั ดุอื่น 10,360 2,880 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 25,582 30,370 0 0 0

วันท่ีพิมพ : 23/9/2562  16:15:25 น้า : 30/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 22,938.56 23,904.51 22,802.68 45,000 22.22 % 55,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,938.56 23,904.51 22,802.68 45,000 55,000

รวมงบด้าเนินงาน 48,520.56 152,274.51 50,902.68 180,000 90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองขยายเ ียง 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก า รับงาน
านักงาน

0 0 15,950 0 0 % 0

เคร่ืองพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer) 

า รับกระดาษขนาด A3
0 0 0 0 100 % 6,300

เคร่ืองพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึก 
(Ink Thak Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,950 0 26,600

รวมงบลงทุน 0 0 25,950 0 26,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 49,823.02 0 0 0 0 % 0

อุด นุนขยายเขตไฟฟ้า าธารณะ 0 0 0 0 100 % 25,000

อุด นุนืขยายเขตประปา 0 0 0 0 100 % 25,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 0 0 38,987.54 0 0 % 0

อุด นุนขยายเขตประปา 0 0 0 25,000 -100 % 0

อุด นุนขยายเขตไฟฟ้า าธารณะ 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 49,823.02 0 38,987.54 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 49,823.02 0 38,987.54 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 98,343.58 152,274.51 115,840.22 230,000 887,600

งานไฟฟ้าถนน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 149,010 0 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 16,890 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 149,010 0 16,890 20,000 20,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 188,807 122,557 166,342 0 0 % 0

วั ดุกอ ร้าง 113,143 60,756 28,235 0 0 % 0

วั ดุยานพา นะและขน ง 5,950 9,760 3,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 24,200 23,040 24,700 0 0 % 0

วั ดุอื่น 384 0 4,802.5 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 332,484 216,113 227,679.5 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 481,494 216,113 244,569.5 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองกาเนิดไฟฟ้า 0 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 15,000 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 481,494 216,113 259,569.5 20,000 20,000

งานสวนสาธารณะ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 279,100 230,700 176,525 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 180,000 -100 % 0

จ้างเ มาบริการเพ่ือเ ริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติ

0 0 0 0 100 % 180,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 9,610 3,700 6,110 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 288,710 234,400 182,635 180,000 180,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง 9,637 840 9,126 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 19,630 19,440 19,920 0 0 % 0

วั ดุการเกษตร 11,935 19,940 30,934 0 0 % 0

วั ดุอื่น 9,605 8,200 5,720.5 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 50,807 48,420 65,700.5 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 339,517 282,820 248,335.5 180,000 180,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เคร่ืองตัดแตงพุมไม้ 0 0 4,000 0 0 % 0

เคร่ืองตัด ญ้า 0 7,000 0 0 0 % 0

เคร่ืองตัด ญ้าแบบรถเข็น 0 0 13,000 0 0 % 0

เคร่ืองตัด ญ้าแบบ ะพาย 10,000 0 9,200 0 100 % 10,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัด ญ้าแบบ ะพาย 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 7,000 26,200 10,000 10,000

รวมงบลงทุน 10,000 7,000 26,200 10,000 10,000

รวมงานสวนสาธารณะ 349,517 289,820 274,535.5 190,000 190,000

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจา 969,630 1,019,370 861,578 698,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพ่ิมตาง ๆของลูกจ้างประจา 0 0 5,721.6 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 969,630 1,019,370 867,299.6 698,000 0

รวมงบบุคลากร 969,630 1,019,370 867,299.6 698,000 0

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 847,520 858,560 1,088,831 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 1,050,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงบอขยะเทศบาล 0 69,000 0 100,000 0 % 100,000

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 49,720 109,960 39,460 25,000 60 % 40,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 248,896.4 191,980 169,480 285,000 -64.91 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,146,136.4 1,229,500 1,297,771 1,460,000 240,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว 98,306 89,257 67,180 80,000 0 % 80,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 4,680 22,200 32,150 155,000 -67.74 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 304,340 309,860 342,405 360,000 -5.56 % 340,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 4,500 0 5,500 10,000 0 % 10,000

วั ดุอื่น 2,700 5,000 4,874 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 414,526 426,317 452,109 605,000 480,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 6,718.37 5,149.47 2,202.77 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,718.37 5,149.47 2,202.77 6,000 6,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,567,380.77 1,660,966.47 1,752,082.77 2,071,000 726,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถเก็บขนขยะ 0 0 0 0 100 % 225,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 380,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 380,000 0 0 225,000

รวมงบลงทุน 0 380,000 0 0 225,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการศึกษาความเ มาะ มและออกแบบ
รายละเอียดศูนยจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 1,000,000 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 1,000,000 0

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,537,010.77 3,060,336.47 2,619,382.37 3,769,000 951,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบ้าบัดนๅ้าเสีย
งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 2,000 0 0 0 0 % 0

วั ดุอื่น 1,030 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,030 0 0 0 0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 16,784.14 0 0 % 0

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 16,784.14 9,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 3,030 0 16,784.14 9,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการกอ ร้างระบบรวบรวมและบาบัด
น้าเ ีย

0 0 0 600,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกระบบระบายน้าภายในเขต
เทศบาล

0 1,180,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพัก ถนน
ปทุมพิทักษ

0 0 497,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการ มทบกอ ร้างระบบรวบรวมและ
ระบบบาบัดน้าเ ียเทศบาลตาบลวาปีปทุม

0 0 0 0 100 % 600,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,180,000 497,000 600,000 600,000

รวมงบลงทุน 0 1,180,000 497,000 600,000 600,000

รวมงานบ้าบัดนๅ้าเสีย 3,030 1,180,000 513,784.14 609,000 600,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,469,395.35 4,898,543.98 3,783,111.73 4,818,000 2,648,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 552,360 590,760 913,850 998,000 4.11 % 1,039,000

เงินประจาตาแ นง 27,000 36,000 74,500 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 168,000 406,800 0.05 % 407,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 2,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 699,360 746,760 1,158,350 1,506,800 1,548,000

รวมงบบุคลากร 699,360 746,760 1,158,350 1,506,800 1,548,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 45,800 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 14,500 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,300 0 110,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 3,984 174,320 341,440 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 350,000 -97.14 % 10,000

จ้างเ มาบริการเพ่ือเ ริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติ

0 0 0 0 100 % 400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,696 20,000 150 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 44,980 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 10,880 13,164 30,000 100 % 60,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 500 19,665 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 48,964 185,700 379,965 420,000 540,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 19,284 23,288 19,996 30,000 0 % 30,000

วั ดุกอ ร้าง 0 0 68,309 40,000 25 % 50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุการเกษตร 0 0 4,335 0 0 % 0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุคอมพิวเตอร 4,090 4,860 9,970 20,000 0 % 20,000

วั ดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 23,374 28,148 102,610 105,000 135,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 25,000 0 % 25,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 40,000 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 72,338 213,848 542,875 565,000 825,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ตู้กระจกโชว ินค้า 0 0 0 0 100 % 5,600

ตู้เก็บเอก าร 0 0 0 0 100 % 5,500

โตะทางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 3,800 0 100 % 4,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองคอมพิวเตอร  า รับงาน านักงาน 0 15,850 0 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร านักงาน 19,090 0 0 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 0 0 0 0 100 % 16,000

เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดต้ังถัง มึกพิมพ

0 0 0 0 100 % 8,000
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เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา 

0 0 3,250 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,090 15,850 7,050 2,600 39,700

รวมงบลงทุน 19,090 15,850 7,050 2,600 39,700

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 790,788 976,458 1,708,275 2,074,400 2,412,700

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวัน ตรี ากลและวัน ตรี
ไทย

20,660 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด 0 49,880 20,000 50,000 0 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด
49,600 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวัน ตรี ากลและ ตรี
ไทย

0 4,100 4,500 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขต
เทศบาล

10,020 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทาแผนชุมชน 3,000 1,529 0 10,000 100 % 20,000
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โครงการตลาดนัด ินค้าทางการเกษตร 0 0 194,401 0 0 % 0

โครงการถนนคนเดิน ายวัฒนธรรมเมือง
วาปีปทุม

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประชาคมแผนชุมชน 0 0 4,512 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมวิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

0 17,299 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 47,758 10,094 50,000 0 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

0 0 7,015 250,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุ้มครอง
เด็กและ ตรีเพ่ือยุติปัญ าความรุนแรง

18,960 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งไร้
ความรุนแรง

0 0 1,500 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแบบพ่ึงตนเอง 210,155 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปัญ ายาเ พ
ติด

0 19,980 9,978 20,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมการผลิต ินค้าและ งเ ริม
กลุมอาชีพ OTOP ในชุมชน

12,798 0 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมการเรียนรู้ตาม ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 19,918 20,000 0 % 20,000

โครงการ งเ ริมการเรียนรู้ตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

19,935 0 0 0 0 % 0
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โครงการ งเ ริมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
คุ้มครองเด็ก/ ตรี เพ่ือยุติความรุนแรง

0 10,500 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริม ถาบันครอบครัว รณรงค
แก้ไขปัญ าความรุนแรงในครอบครัว

14,100 0 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริม ถาบันครอบครัวในชุมชน 0 1,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ ารวจจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการวาง
แผนและพัฒนาท้องถ่ิน

0 540 0 0 0 % 0

โครงการเ ริม ร้างพัฒนาศักยภาพกลุม ตรี
เทศบาลเพ่ือยุติความรุนแรง

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 359,228 152,586 271,918 520,000 300,000

รวมงบด้าเนินงาน 359,228 152,586 271,918 520,000 300,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน

อุด นุนกลุมผู้ ูงอายุ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุด นุนคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 0 100 % 320,000

อุด นุน ภาองคกรชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 210,000 210,000 230,000 0 0 % 0

อุด นุนกลุมผู้ ูงอายุ 0 0 0 20,000 -100 % 0

อุด นุนคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 210,000 -100 % 0
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อุด นุน ภาองคกรชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 210,000 210,000 230,000 250,000 360,000

รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 210,000 230,000 250,000 360,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 569,228 362,586 501,918 770,000 660,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,360,016 1,339,044 2,210,193 2,844,400 3,072,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชน ัมพันธ 0 149,916 29,980 30,000 0 % 30,000

โครงการ งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน 0 19,970 0 0 0 % 0

โครงการ งนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน 20,000 0 5,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 169,886 34,980 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 18,208.94 25,953.86 24,278.78 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,208.94 25,953.86 24,278.78 25,000 25,000

รวมงบด้าเนินงาน 38,208.94 195,839.86 59,258.78 75,000 75,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 38,208.94 195,839.86 59,258.78 75,000 75,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 420,280 50,629 199,750 195,000 2.56 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกราต 0 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกรานต 9,965 18,380 9,940 0 0 % 0

โครงการจัดงานออนซอนกลองยาว 200,000 0 120,000 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดพิธีบวง รวงศาลเจ้าปู่ ศาล ลัก
เมือง  ศาลเจ้าปู่ตา  ศาลพระพร ม

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดพิธีบวง รวงศาลเจ้าปู่ ศาล ลัก
เมือง ศาลเจ้าปู่ตา  ศาลพระพร ม

7,500 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดพิธีบวง รวงศาลเจ้าปู่ ศาล ลัก
เมือง ศาลเจ้าปู่ตา ศาลพระพร ม

0 10,000 10,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 0 11,940 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลป
วัฒนธรรม

130,250 0 0 0 0 % 0

โครงการ ืบ านบุญซาฮะต้นน้าทาง
วัฒนธรรม

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 767,995 90,949 349,690 340,000 355,000

รวมงบด้าเนินงาน 767,995 90,949 349,690 340,000 355,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0 0 27,866.62 0 0 % 0

อุด นุนการจัดงานประเพณีท้องถ่ิน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 27,866.62 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 27,866.62 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 767,995 90,949 377,556.62 370,000 385,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 806,203.94 286,788.86 436,815.4 445,000 460,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 849,960 901,840 961,800 1,183,000 5.49 % 1,248,000

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 5,600 0 21,300 3.29 % 22,000

เงินประจาตาแ นง 94,200 80,100 78,000 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 179,160 188,820 201,660 216,000 3.7 % 224,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 756,000 756,000 756,000 864,000 0 % 864,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 84,000 84,000 84,000 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,030,520 2,016,360 2,081,460 2,458,300 2,532,000

รวมงบบุคลากร 2,030,520 2,016,360 2,081,460 2,458,300 2,532,000

วันท่ีพิมพ : 23/9/2562  16:15:25 น้า : 46/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 52,500 69,000 77,000 0 100 % 120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 52,500 69,000 77,000 0 135,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 317,000 527,000 373,083 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 360,000 -100 % 0

จ้างเ มาบริการเพ่ือเ ริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติ

0 0 0 0 100 % 360,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 84,476 6,120 0 20,000 0 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 28,720 74,660 18,870 20,000 75 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 430,196 607,780 391,953 400,000 415,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 9,919 9,579 14,510 15,000 0 % 15,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 -20 % 80,000

วั ดุกอ ร้าง 90,194.5 94,305 99,036 280,000 -28.57 % 200,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 0 70,000 0 % 70,000

วั ดุการเกษตร 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000
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วั ดุคอมพิวเตอร 13,920 9,865 11,620 10,000 0 % 10,000

วั ดุอื่น 2,900 318 3,357.41 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 116,933.5 114,067 128,523.41 520,000 425,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 599,629.5 790,847 597,476.41 930,000 985,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโรงงาน

เคร่ืองกระแทกคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 27,000

เคร่ืองเชื่อืมโล ะ 0 0 0 0 100 % 5,000

เคร่ืองตัดโล ะ 0 0 0 0 100 % 5,000

ป๊ัมลมโรตารี 0 0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer) 

า รับกระดาษขนาด A3
0 0 7,800 0 0 % 0

เคร่ืองพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดต้ังถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 4,150 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 11,950 0 44,500

รวมงบลงทุน 0 0 11,950 0 44,500

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,630,149.5 2,807,207 2,690,886.41 3,388,300 3,561,500

วันท่ีพิมพ : 23/9/2562  16:15:25 น้า : 48/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานก่อสร้างโครงสร้างพืๅนฐาน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 12,650 15,500 8,800 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 219,733 195,750 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,650 235,233 204,550 10,000 10,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง 163,095 65,998 49,029 0 0 % 0

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 0 350 0 0 % 0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 10,000 0 23,180 0 0 % 0

วั ดุอื่น 0 0 3,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 173,095 65,998 76,159 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 185,745 301,231 280,709 10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการติดต้ังน้าพุแบบทุนลอย ระ นอง
แ ง

0 290,000 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ถนนปทุมพิทักษ 

0 0 0 688,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ถนนวาปีปทุม-ม า ารคาม ฝั่งทิศตะวัน
ออก

0 1,667,826 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนนเรืองดารงค

0 0 0 0 100 % 880,000

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคาร านัก
งาน

0 0 0 460,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร ถานที่ื 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพักซอย
ผินชุบ ุวรรณ5

0 185,000 0 0 0 % 0

โครงการเ ริมผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยเวชอุทิศ

320,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเ ริมผิวทาง พารา-แอ ฟัลตติก
คอนกรีต ถนนวาปีปทุม-ม า ารคาม ฝั่ง
ทิศเ นือและทิศตะวันออก

0 1,800,000 0 0 0 % 0

โครงการเ ริมผิวทางพาราแอ ฟัลตติก 
ถนนศรีมงคล

0 0 569,000 0 0 % 0

โครงการเ ริมผิวทางพาราแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ถนนพันธเพ็ง (แยกถนนปลายฝัน
ตรงไปทางทิศตะวันออก)

0 410,000 0 0 0 % 0

โครงการเ ริมผิวทางพาราแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ถนน ลักเมือง - ถนนมิ่งมงคล

0 0 1,068,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเ ริมผิวทางพาราแอ ฟัลตติก
คอนกรีตซอยนิติ ุข  ซอย าโรง  
ซอยอนุบาลวาปี และซอยแ งอรุณ

0 0 649,000 0 0 % 0

โครงการเ ริมผิวทางพาราแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ถนนภายใน มูบ้าน มประ งค

0 0 0 443,000 -100 % 0

โครงการเ ริมผิวทางพาราแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ถนน ุขาภิบาล 10

0 0 0 381,000 -100 % 0

โครงการเ ริมผิวทางแอ ฟัลทติกคอนกรีต 
ถนนเค ะเจริญ

0 0 0 444,000 -100 % 0

โครงการเ ริมแอ ฟัลติกคอนกรีต ถนน
ายวาปี -ม า ารคาม 2040

3,303,000 0 0 0 0 % 0

เงินชดเชย ัญญาแบบปรับราคา (คา K ) 0 0 0 185,000 27.14 % 235,200

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แกเอกชน 
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึง ิ่งกอ
ร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 0 0 50,000 402.8 % 251,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,623,000 4,352,826 2,286,000 2,651,000 1,666,600

รวมงบลงทุน 3,623,000 4,352,826 2,286,000 2,651,000 1,666,600

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืๅนฐาน 3,808,745 4,654,057 2,566,709 2,661,000 1,676,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,438,894.5 7,461,264 5,257,595.41 6,049,300 5,238,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนๅ้าและป่าไม้

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการคลอง วย น้าใ  และอนุรักษ ิ่ง
แวดล้อม

12,430 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการคลอง วยน้าใ 0 19,700 4,980 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 19,800 19,900 9,910 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 32,230 39,600 14,890 20,000 20,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร 19,151 18,776 9,600 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 19,151 18,776 9,600 15,000 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 51,381 58,376 24,490 35,000 40,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนๅ้าและป่าไม้ 51,381 58,376 24,490 35,000 40,000

รวมแผนงานการเกษตร 51,381 58,376 24,490 35,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 16,770 6,300 0 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพตลาด ดและตลาด
โต้รุง

181,760 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการอา ารปลอดภัย 0 10,000 5,000 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 198,530 16,300 5,000 265,000 20,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,850 0 1,125 5,000 0 % 5,000

วั ดุกอ ร้าง 18,432 9,509 19,978 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 21,282 9,509 21,103 25,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 160,393.1 181,973.7 168,383.83 190,000 5.26 % 200,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 1,956 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 162,349.1 181,973.7 168,383.83 195,000 205,000

รวมงบด้าเนินงาน 382,161.1 207,782.7 194,486.83 485,000 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการกอ ร้างตลาด ดเทศบาลตาบล
วาปีปทุม

0 0 0 0 100 % 5,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 5,000,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 5,000,000

รวมงานตลาดสด 382,161.1 207,782.7 194,486.83 485,000 5,250,000

งานโรงฆ่าสัตว์
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 107,620 206,810 197,700 0 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 110,000 36.36 % 150,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 9,200 500 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 116,820 207,310 197,700 115,000 155,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 500 4,677 0 1,500 233.33 % 5,000

วั ดุกอ ร้าง 17,713 9,964 23,494 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 18,213 14,641 23,494 11,500 15,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 17,893.02 21,724.4 23,443.26 27,500 1.82 % 28,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 2,311.2 2,311.2 2,311.2 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,204.22 24,035.6 25,754.46 32,500 33,000

รวมงบด้าเนินงาน 155,237.22 245,986.6 246,948.46 159,000 203,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เคร่ืองป๊ัมน้า 0 7,800 0 0 0 % 0

เคร่ืองป้ัมน้าอัตโนมัติ 0 0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,800 0 9,000 0

รวมงบลงทุน 0 7,800 0 9,000 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 155,237.22 253,786.6 246,948.46 168,000 203,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 537,398.32 461,569.3 441,435.29 653,000 5,453,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ นี้เงินต้น 1,710,807.56 1,762,032.33 1,814,793.23 0 0 % 0

คาชาระดอกเบ้ีย 158,330.63 107,105.86 54,344.96 0 0 % 0

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 339,418 299,857 296,588 331,000 13.29 % 375,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 15,000 -100 % 0

เบ้ียยังชีพผู้ ูงอายุ 0 4,582,600 4,789,600 6,916,000 5.78 % 7,316,000

เบ้ียยังชีพคนพิการ 0 1,401,600 1,613,600 2,085,000 9.21 % 2,277,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอด 6,000 3,000 0 12,000 0 % 12,000

ารองจาย 17,667 3,506 4,275 85,560 250.63 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 312,246.99 171,805.61 212,234.97 0 0 % 0

คาใช้จายในการจราจร 0 0 0 50,000 -100 % 0

คาบารุง ันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย 0 0 0 50,000 0 % 50,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ 0 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

592,000 570,040 574,940 655,000 0.38 % 657,500

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 0 0 326,690.83 375,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 3,136,470.18 8,901,546.8 9,687,066.99 10,814,560 11,227,500

รวมงบกลาง 3,136,470.18 8,901,546.8 9,687,066.99 10,814,560 11,227,500

รวมงบกลาง 3,136,470.18 8,901,546.8 9,687,066.99 10,814,560 11,227,500

รวมแผนงานงบกลาง 3,136,470.18 8,901,546.8 9,687,066.99 10,814,560 11,227,500

รวมทุกแผนงาน 47,444,007.23 55,789,501.93 55,536,632.29 67,752,000 71,093,100
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทศบาลตาบลวาปีปทม

อา ภอ วาปีปทม   จัง วัดม า ารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 71,093,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 10,636,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,734,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,850,000 บาท
งิน ดือนนายก/รองนายก จานวน 726,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือนนายก ทศมนตรี จานวน 1

อัตราๆ ละ 28,800 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน งิน 345,600

บาท ละ งินคาตอบ ทนราย ดือนรองนายก ทศมนตรี จานวน 2

อัตราๆ ละ 15,840 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน งิน 380,160 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ ทน ละ
ประโยชน์ตอบ ทนอ่ืนของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน
ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานการ

นายก ทศมนตรี ท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บ้ียประชม
กรรมการ ภา ทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
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งินคาตอบ ทนประจาตา นงนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินคาตอบ ทนประจาตา นงนายก ทศมนตรี จานวน 1

อัตราๆ ละ 6,000 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน งิน 72,000 บาท ละ
งินคาตอบ ทนประจาตา นงรองนายก ทศมนตรี จานวน 2

อัตราๆ ละ 4,500 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน งิน 108,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ ทน ละ
ประโยชน์ตอบ ทนอ่ืนของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน
ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานการ

นายก ทศมนตรี ท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บ้ียประชม
กรรมการ ภา ทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

งินคาตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคาตอบ ทนพิ ศษนายก ทศมนตรี จานวน 1

อัตราๆ ละ 6,000 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน งิน 72,000 บาท ละ
งินคาตอบ ทนพิ ศษรองนายก ทศมนตรี จานวน 2 อัตราๆ ละ 4,500

บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน งิน 108,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ ทน ละ
ประโยชน์ตอบ ทนอ่ืนของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน
ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานการ

นายก ทศมนตรี ท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บ้ียประชม
กรรมการ ภา ทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
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งินคาตอบ ทน ลขานการ/ท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การบริ าร วน
ตาบล

จานวน 208,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคาตอบ ทน ลขานการนายก ทศมนตรี จานวน 1

อัตราๆ ละ 10,080 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน งิน 120,960

บาท ละคาตอบ ทนท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200

บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 86,400 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ ทน ละ
ประโยชน์ตอบ ทนอ่ืนของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน
ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานการ

นายก ทศมนตรี ท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บ้ียประชม
กรรมการ ภา ทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

งินคาตอบ ทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน จานวน 1,556,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือนประธาน ภา ทศบาล จานวน 1

อัตราๆ ละ 15,840 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ปน
งิน 190,080 บาท งินคาตอบ ทนราย ดือนรองประธาน ภา
ทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 12,960 บาท/ ดือน จานวน 12

ดือน ปน งิน 155,520 บาท งินคาตอบ ทนราย ดือน มาชิก ภา
ทศบาล จานวน 10 อัตราๆ ละ 10,080 บาท/ ดือน จานวน 12

ดือน ปน งิน 1,209,600 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ ทน ละ
ประโยชน์ตอบ ทนอ่ืนของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน
ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานการ

นายก ทศมนตรี ท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บ้ียประชม
กรรมการ ภา ทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,884,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 2,311,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 7 อัตรา ละ งิน
ปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 7 อัตรา โดยจายใ ้กับ
พนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ปลัด ทศบาล จานวน 1 ตา นง
(2) รองปลัด ทศบาล จานวน 2 ตา นง
(3) ัว น้า านักปลัด จานวน 1 ตา นง
(4) ัว น้าฝายอานวยการ จานวน 1 ตา นง
(5) นักทรัพยากรบคคล จานวน 1 ตา นง
(6) จ้าพนักงานธรการ จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จานวน 84,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ ของพนักงาน ดังน้ี
1)คาตอบ ทนราย ดือนปลัด ทศบาล ระดับกลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000

บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 84,000 บาท
- ปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. รื่อง กา นด ลัก กณฑ์การใ ้ข้าราชการ
รือพนักงาน วนท้องถ่ินได้รับ งินคาตอบ ทนนอก นือจาก งิน

ดือน ลงวันท่ี 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กมภาพันธ์ 2548 รื่อง นวทาง
ปฏิบัติ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคาตอบ ทนนอก นือจาก งิน ดือน (การ
กา นดใ ้ข้าราชการการ รือพนักงาน วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับ
งิน ดือนคาตอบ ทน ปนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจาตา นง)
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งินประจาตา นง จานวน 228,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1)ปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน ปน
งิน 84,000 บาท
(2) รองปลัด ทศบาล จานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 3,500

บาท จานวน 12 ดือน
(3) ัว น้า านักปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน ปน
งิน 42,000 บาท
(4) ัว น้าฝายอานวยการ ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12

ดือน ปน งิน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน

ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535

คาตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 1,141,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจ้างท่ัวไป 9 อัตรา จานวน 12 ดือน ปน
งิน 972,000 บาท คาตอบ ทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา จานวน 12

ดือน ปน งิน...199,000บาท โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 9 ตา นง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้ชวยนักจัดการงานท่ัวไป) จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 120,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว า รับพนักงานจ้าง 9

อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 9 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบด้าเนินงาน รวม 3,431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 451,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน จานวน 100,000 บาท

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ ทน
อ่ืน ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปี กพนักงาน วน
ท้องถ่ินใ ้ ปนรายจายอ่ืนขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29

พฤษภาคม 2557 รื่อง การดา นินการตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ ทนอ่ืน ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ
ปน งินรางวัลประจาปี กพนักงาน วนท้องถ่ินใ ้ ปนรายจายอ่ืนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

3) นัง ือ านักงาน ก.จ., ก.ท. ละ ก.อบต. ดวนท่ี ด ท่ี มท 0809.3/ว
380 ลงวันท่ี 26 กมภาพันธ์ 2558 รื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., ละ ก.อบ
ต. รื่อง กา นดมาตรฐานท่ัวไป ก่ียวกับ ลัก กณฑ์ ง่ือนไข ละวิธีการ
กา นด งินประโยชน์ตอบ ทนอ่ืน ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี า รับพนักงาน วนท้องถ่ิน ลกจ้าง ละพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558

4) นัง ือ านักงาน ก.จ., ก.ท. ละ ก.อบต. ดวนท่ี ด ท่ี มท 0809.3/ว
27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซักซ้อม นวทางปฏิบัติ ก่ียวกับ ลัก
กณฑ์ ง่ือนไข ละวิธีการกา นดประโยชน์ตอบ ทนอ่ืน ปนกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปี

คา บ้ียประชม จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคา บ้ียประชมใ ้กับคณะกรรมการ ภา ทศบาลท่ีได้รับการ ตง
ตั้ง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ ทน ละ
ประโยชน์ตอบ ทนอ่ืนของนายก ทศมนตรี รองนายก ลขานการ ท่ี
ปรึกษา ละการจาย งินคา บ้ียประชมกรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ.2548 ละ
ก้ไข พ่ิม ติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554
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คา ชาบ้าน จานวน 336,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคา ชาบ้านของพนักงาน วนท้องถ่ินตาม ิทธิท่ีจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราชการ วนท้องถ่ิน

งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 5,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบตรของพนักงาน วนท้องถ่ิน ละลกจ้าง
ประจาตาม ิทธิท่ีควรจะได้รับ
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระ บียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร พ.ศ. 2523 ละท่ี
ก้ไข พ่ิม ติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554

2) ระ บียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ บิกจาย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาบตร พ.ศ. 2560

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,140,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ จานวน 670,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ ละ
รายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552

2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2 / ว1657

ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาถาย อก าร ย็บ นัง ือ รือ ข้าปก นัง ือ คาโฆษณา ละ
ผย พร คาบอกรับ นัง ือพิมพ์ นิตย าร ละ อก ารอ่ืนๆ จ้าง มาบริการ
ตางๆ ละรายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552

2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20

มิถนายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะคาใช้ อย ละค าธารณป
โภค

รายจาย ก่ียวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 50,000 บาท

พ่ือ ปนคารับรองในการต้อนรับคณะบคคล ข้านิ ทศน์งาน ตรวจงาน ยี่ยม
ชม รือศึกษาดงาน ละ ลี้ยงรับรองในการประชม ภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
ตางๆ รืออนกรรมการตางๆ โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 รื่อง การตั้ง
งประมาณ ละการ บิกจาย งินคารับรอง รือคา ลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน
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รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 400,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ ใ ้ ก คณะผ้บริ าร มาชิก
ภา ทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ทศบาล ละบคคลอ่ืนท่ีได้รับคา ั่งใ ้
ดินทางไปราชการ ชน คา บ้ีย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาท่ีพัก คา
ลงทะ บียนตางๆ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้า น้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้า น้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้า น้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

คาใช้จายในการ ลือกตั้ง จานวน 500,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้จายในการประชา ัมพันธ์ การรณรงค์ รือการใ ้ข้อมล
ขาว าร กประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิ น้าท่ี ละการมี วนรวมทางการ
มืองในการ ลือกตั้ง ภาผ้ ทนราษฎร มาชิกวฒิ ภา การ ลือกตั้งนายก
ทศมนตรี ละ มาชิก ภา ทศบาล คาวั ดอปกรณ์ คาใช้จายอ่ืนๆ ท่ี ก่ียวข้อง
กับการ ลือกตั้ง
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึงฉบับ

ท่ี 13 พ.ศ.2552

โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย ก่ียวกับการใช้ ละการตก ตง ถานท่ี คาพาน
พมดอกไม้ ด มาลัยกร คาวั ด ละอปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
ปายโครงการ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปนในจัดทาโครงการ ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละ
การ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 91 ลาดับท่ี 2 )
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โครงการจัดงานวัน ทศบาล จานวน 30,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงานวัน ทศบาล โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย ก่ียวกับการใช้ ละการตก ตง ถานท่ี คา
พิธีการทางศา นา คาวั ด ละอปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปนในจัดทาโครงการ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 91 ลาดับท่ี 1 )

โครงการ ทศบาลบริการประชาชน จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ทศบาล คลื่อนท่ีบริการประชาชน โดย
จาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 94 ลาดับท่ี 9 )
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผ้บริ าร  มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน ลกจ้าง
ทศบาล

จานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผ้
บริ าร มาชิก ทศบาล พนักงาน ลกจ้าง ทศบาล โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จาย ก่ียวกับการใช้ ละการตก ตง ถานท่ีอบรม คาใช้จายในพิธี
ปิด ละปิดการฝึกอบรม คาวั ด ครื่อง ขียน ละอปกรณ์ คาประกาศนีย
บัตร คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก าร ละ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอ ื่อ าร คา ชาอปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระ ปา รือ ิ่งท่ีใช้บรรจ อก าร า รับผ้ ข้ารับการฝึกอบรม คาของ
มนาคณในการดงาน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยากร คา

อา าร คายานพา นะ คาปายโครงการ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปนในการอบรม
า รับการจัดทาโครงการ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วย ลัก กณฑ์ ละวิธีการบริ ารกิจการบ้าน มืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 93 ลาดับท่ี 6)

โครงการ ริม ร้างคณธรรม ละจริยธรรม จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ ริม ร้างคณธรรม ละ
จริยธรรม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย ก่ียวกับการใช้ ละการ
ตก ตง ถานท่ี คาพิธีการทางศา นา คาวั ด ละอปกรณ์ คาอา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาปายโครงการคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปนในจัดทาโครงการ ถือ

ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 92 ลาดับท่ี 4 )

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 250,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตาง ๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ชน กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษ ฟ๊กซ์ ฯลฯ ละวั ดท่ี
ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ีถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น ชน ไม้กวาด ถังขยะ น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ น้ายาล้าง
้องน้า ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ีถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ

1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดโฆษณา ละ ผย พร จานวน 30,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ผ้าท่ีใช้ ขียนปาย พกัน ี คา บบพิมพ์โฆษณาประ
ช ัมพันธ์ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับคอมพิว ตอร์ ชน มึกพิมพ์ มา ์ คีย์บอร์ด อปกรณ์ตอ
พวง า รับคอมพิว ตอร์ ละโปร กรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟ วร์ท่ีมีราคาตอ
นวยไม กิน 20,000 บาท ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดอ่ืน จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ก่ียวกับวั ดท่ีไมได้ตั้งจายไว้ในวั ดประ ภทใดได้
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

3)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพั ดภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 450,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟา านักงาน ละคากระ ไฟฟา าธารณะใน วนท่ี กิน
อัตรา

คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 40,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้น้าประปาการประปา วนภมิภาค
คาบริการโทรศัพท์ จานวน 20,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้บริการโทรศัพท์ในการติดตอราชการ
คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม จานวน 60,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้จายบริการระบบอิน ตอร์ น็ต ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจัดอยใน
ประ ภทน้ี
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งบลงทุน รวม 426,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 426,000 บาท
ครภัณฑ์ านักงาน

ก้าอ้ีทางาน จานวน 7,500 บาท

ก้าอ้ีทางาน จานวน 5 ตัว
โดยมีคณลักษณะดังน้ี
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับท่ี 11 )

ครื่องทาลาย อก าร จานวน 20,000 บาท

ครื่องทาลาย อก าร บบตัดตรงทาลายครั้งละ 10 ผน จานวน 1 ครื่อง
1) ขนาดท่ีกา นด ปน บบทาลายขันต่าตอครั้ง
2) ขนาดกระดาษ ลังทาลายกว้างไม กินกวา 4 มิลลิ มตร
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 105 ลาดับท่ี 14 )
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ครื่องปรับอากาศ จานวน 150,000 บาท
ครื่องปรับอากาศ จานวน 3 ครื่อง
- บบตั้งพ้ืน รือ บบ ขวน ขนาด 36,000 บีทีย จานวน 1 ครื่อง
- บบตั้งพ้ืน รือ บบ ขวน ขนาด 18,000 บีทีย จานวน 1 ครื่อง
- บบตั้งพ้ืน รือ บบ ขวน ขนาด 26,000 บีทีย จานวน 1 ครื่อง
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปน
วั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 106 ลาดับท่ี 17 )

โต๊ะทางานพร้อม ก้าอ้ี จานวน 4,600 บาท

โต๊ะทางานพร้อม ก้าอ้ี ระดับ 3-6 จานวน 1 ชด
โดยมีคณลักษณะดังน้ี
1) โต๊ะไม้
2) มี 2 บานประต
3) มี 1 ลิ้นชัก
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับท่ี 10 )
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โต๊ะพับอ นกประ งค์ น้าขาว จานวน 20,000 บาท
โต๊ะขนาด กว้าง 45 ซม. ยาว 45 ซม. ง 75 ซม.
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับท่ี 8 )

โต๊ะ มบชา ชด ม9 จานวน 15,000 บาท

คณลักษณะ
1) ทาด้วยไม้ ัก
2) มีโต๊ะ มบชูา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 น้ิว
3) มีฐานรองโต๊ะ ม
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ 2562

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับท่ี 7 )
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ถัง ชน้า ข็ง จานวน 10,000 บาท
ถัง ชน้า ข็ง ขนาด 300 ลิตร จานวน 2 ถัง
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 105 ลาดับท่ี 13 )

ถังน้า บบ ตน ล จานวน 25,000 บาท

ถังน้า ตน ล ขนาด 2,000 ลิตร จานวน 1 ถัง
โดยมีคณลักษณะดังน้ี
1) ขนาดท่ีกา นด ปนขนาดท่ีจน้าได้ไมน้อยกวา
2) คณ มบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อต า กรรม
3) ราคาไมรวมขาตั้ง ละไมรวมคาติดตั้ง
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับท่ี 8 )
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พัดลมติดผนัง จานวน 10,000 บาท
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว 3 ใบพัด จานวน 4 ครื่อง
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 105 ลาดับท่ี 15 )

พัดลมอต า กรรม จานวน 16,200 บาท

พัดลมอต า กรรม ขนาด 26 น้ิว 3 ขา จานวน 6 ครื่อง
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 105 ลาดับท่ี 16 )
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โพ ดี่ยมไม้ จานวน 15,000 บาท
โพ ดี่ยมไม้ จานวน 1 ตัว
โดยมีคณลักษณะดังน้ี
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับท่ี 9 )

ครภัณฑ์ไฟฟา ละวิทย

ต้ลาโพงอ นกประ งค์ คลื่อนท่ี จานวน 12,000 บาท

ต้ลาโพงอ นกประ งค์ คลื่อนท่ี จานวน 2 ครื่อง
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 106 ลาดับท่ี 17 )
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ครภัณฑ์โฆษณา ละ ผย พร
ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ จานวน 65,400 บาท

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ จานวน 2 ครื่อง
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens
- ปน ครื่องฉายภาพ ลน ์ ดียว ามารถตอกับอปกรณ์ พ่ือฉายภาพจาก

คอมพิว ตอร์ ละวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel รือระบบ DLP

- ระดับ SVGA ละ XGA ปนระดับความละ อียดของภาพท่ี True
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ

1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 103 ลาดับท่ี 4 )

ครภัณฑ์โรงงาน

ครื่อง จีย จานวน 3,000 บาท

ขนาด 5 น้ิว จานวน 1 ครื่อง    
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 106 ลาดับท่ี 19 )
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ครื่อง ช่ือมโล ะ จานวน 5,000 บาท
ครื่อง ช่ือม ขนาด 300 อมป จานวน 1 ครื่อง
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปน
วั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 106 ลาดับท่ี 20 )

ครื่องตัด ล็ก จานวน 5,000 บาท

ครื่องตัด ล็ก ขนาด 14 น้ิว 2000w ความ ร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที
จานวน 1 ครื่อง
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 106 ลาดับท่ี 18 )
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วานไฟฟา จานวน 3,000 บาท
วานไฟฟา 700w ความ ร็วรอบ 3000 รอบ/นาที จานวน 1 ครื่อง

- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปน
วั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 106 ลาดับท่ี 21 )
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ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One จานวน 17,000 บาท

คอมพิว ตอร์ ปนระบบ All in one า รับงาน านักงาน จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 กน ลัก (2 core) มีความ
ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจา บบ Cache Memory) รวม
ในระดับ(Level) ดียวกันขนาดไมน้อยกวา 3 MB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดความจไมน้อยกวา 4 GB
-มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจไมน้อยกวา 1 TB
รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1

นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา บบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอก (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ช่ือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
- มีจอภาพในตัว ละมีขนาดไมน้อยกวา 21 น้ิว ความละ อียด
บบ FHD (1920x1080)

- ามารถใช้งาน Wi-Fi ( IEEE802.11b,g,n,ac) ละBluetooth

ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 103 ลาดับ 1 )
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ครื่อง กน นอร์ จานวน 18,000 บาท
กน นอร์ า รับงาน ก็บ อก ารระดับศนย์บริการ บบท่ี 1 จานวน 1

ครื่อง
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ปน กน นอร์ชนิดปอนกระดาษ A4 อัตโนมัติ ได้ไมน้อยกวา 50 ผน
- ามารถ กน อก ารได้ 2 น้า บบอัตโนมัติ
- มีความละ อียดในการ กน ง ด ไมน้อยกวา 600x600dpi

- มีความ ร็วในการ กนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อยกวา 20 ppm
- ามารถ กน อก ารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1

ชอง
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 104 ลาดับ 6 )
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ครืููองพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Thak Printer ) จานวน 4,300 บาท
ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์  จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ปน ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer )
จากโรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดาไมน้อยกวา 20 น้าตอนาที (ppm)
รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ีไมน้อยกวา 10 น้าตอนาที (ppm) รือ 4.5

ภาพตอนาที (ipm)

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface ) บบ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1

ชอง
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 50 ผน
- ามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter , Legal ละ Custom

ถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 103 ลาดับท่ี 2 )
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอ่ืน

โครงการประ มินความพึงพอใจในการบริการ จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการประ มินความพึงพอใจใน
การ บริการของประชาชนท่ีมีตอการใ ้บริการของ ทศบาลตาบลวาปี
ปทม โดยจาย ปนคาจาง มาบริการ ถาบันการศึกษาระดับอดมศึกษาจาก
ภายใน รือภายนอก ปน นวย ารวจประชาชน จ้า น้าท่ีของรัฐ นวยงาน
ของรัฐ นวยงาน อกชนท่ีมารับบริการ รือติดตอ ทศบาลตาบลวาปีปทม
- ปนไปตาม ละพระราชบัญญัติ ละพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496

2) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ กองค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วย ลัก กณฑ์ ละวิธีการบริ ารกิจการบ้าน มืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 92 ลาดับท่ี 3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
งินอด นน วนราชการ

อด นนโครงการจัดงานรัฐพิธี จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอด นนท่ีทาการปกครองอา ภอวาปีปทม ในการดา นิน
งานตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กรปกครอง วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 51 ลาดับท่ี 2 )
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อด นนศนย์ชวย ลือประชาชนระดับอา ภอ จานวน 15,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินอด นนท่ีทาการปกครองอา ภอวาปีปทม ในการดา นินงาน
ตามโครงการอด นนศนย์ชวย ลือประชาชนระดับอา ภอ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

- ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 50 ลาดับท่ี 1 )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,096,000 บาท
งบบุคลากร รวม 885,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 885,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 867,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 3 อัตรา จานวน 12

ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 3

อัตรา โดยจายใ ้กับพนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ัว น้าฝายวิชาการ ละ ผนงาน จานวน 1 ตา นง
(2) นิติกร จานวน 1 ตา นง
(3) นักวิ คราะ ์นโยบาย ละ ผนงาน จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งินประจาตา นง จานวน 18,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1) ัว น้าฝายวิชาการ ละ ผนงาน ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12

ดือน ปน งิน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบด้าเนินงาน รวม 186,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คา ชาบ้าน จานวน 36,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชาบ้านของพนักงาน วนท้องถ่ินตาม ิทธิท่ีจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราชการ วนท้องถ่ิน

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาถาย อก าร คา ย็บ ลม นัง ือ รือ ข้าปก นัง ือ จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาถาย อก าร คา ย็บ ลม นัง ือ รือ ข้าปก นัง ือ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
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จ้าง มาปรับปรง ละด ล ว็บไซต์ จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการจ้าง มาปรับปรง ละด ล ว็บไซต์ของ ทศบาล
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกคาใช้จาย ก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
3) นัง ือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16

กันยายน 2553

รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการจัดทา ผนพัฒนา ทศบาล จานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการจัดทาโครงการจัดทา ผนพัฒนา ทศบาล โดย
จาย ปนคาใช้จาย ก่ียวกับการใช้ ละการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด
ละปิด คาวั ด ครื่อง ขียน ละอปกรณ์ คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก าร ละ
ิ่งพิมพ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาใช้จายอ่ืน

ท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ
.2552

2) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ กองค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจัดทา ผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ก้ไข ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ละ ก้ไข ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2561

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 94 ลาดับ7 )
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โครงการจัดทา ื่อวาร าร จานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการจัดทาโครงการจัดทา ื่อวาร าร โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก าร ละ ิ่งพิมพ์ ละคาใช้
จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี13) พ
.ศ.2552

2) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ ก
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 94 ลาดับท่ี 8 )

โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจ มานฉันท์ ร้าง รรค์ ามัคคี จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการจัดทาโครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจ
มานฉันท์ ร้าง รรค์ ามัคคี โดยจาย ปนคาใช้จาย ก่ียวกับการใช้ ละการ

ตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด คาวั ด ครื่อง ขียน ละ
อปกรณ์ คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก าร ละ ิ่งพิมพ์ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการ
จัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ
.ศ.2552

2) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ ก
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า75 ลาดับท่ี 1 )
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โครงการอบรมใ ้ความร้ ก่ียวกับกฎ มายท่ัวไป จานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการจัดทาโครงการอบรมใ ้ความร้ ก่ียวกับกฏ มาย
ท่ัวไป โดยจาย ปนคาใช้จาย ก่ียวกับการใช้ ละการตก ตง ถานท่ี คาใช้จาย
ในพิธี ปิด ละปิด คาวั ด ครื่อง ขียน ละอปกรณ์ คาถาย อก าร คาพิมพ์
อก าร ละ ิ่งพิมพ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปาย
โครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ
.ศ.2552

2) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ ก
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 75 ลาดับท่ี 2 )
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One จานวน 17,000 บาท

จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะ
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 กน ลัก (2 core) มี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจา บบ Cache Memory) รวม
ในระดับ(Level) ดียวกันขนาดไมน้อยกวา 3 MB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดความจไมน้อยกวา 4 GB
-มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจไมน้อยกวา 1 TB
รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1

นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา บบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอก (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ช่ือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
- มีจอภาพในตัว ละมีขนาดไมน้อยกวา 21 น้ิว ความละ อียด
บบ FHD ( 1920x1080)

- ามารถใช้งาน Wi-Fi ( IEEE802.11b,g,n,ac) ละBluetooth

ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 103 ลาดับ 1 )
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ครื่องพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง จานวน 8,000 บาท
จานวน 1 ครื่อง  
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ปนอปกรณ์ท่ีมีความ ามารถ ปน Printer, Copier , Scanner ละ Fax
ภายใน ครื่อง ดียวกัน
- ปน ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 น้าตอ

นาที (ppm) รือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)

- มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 น้าตอ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)

- ามารถ กน อก าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
- มีความละ อียดในการ กน ง ดไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอน อก ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) – ามารถถาย า นา
อก ารได้ท้ัง ี ละขาวดา – ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อยกวา 99 า นา
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 103 ลาดับ 3 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,769,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,662,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,662,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,230,000 บาท

-- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 4 อัตรา จานวน 12

ดือน ปน งิน 1,230,000 บาท ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้อง
ถ่ินประจาปี 4 อัตรา โดยจายใ ้กับพนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกองคลัง จานวน 1 ตา นง
(2) นักวิชาการพั ด จานวน 1 ตา นง
(3) นักวิชาการ งิน ละบัญชี จานวน 1 ตา นง
(4) จ้าพนักงานจัด ก็บรายได้ จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จานวน 22,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ ของพนักงาน ดังน้ี
(1) งินคาครองชีพ จ้าพนักงานจัด ก็บรายได้ ในอัตรา ดือนละ 1,775

บาท จานวน 12 ดือน 22,000 บาท
- ปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. รื่อง กา นด ลัก กณฑ์การใ ้ข้า
ราชการ รือพนักงาน วนท้องถ่ินได้รับ งินคาตอบ ทนนอก นือจาก งิน
ดือน ลงวันท่ี 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบ
ต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กมภาพันธ์ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ
ก่ียวกับการ บิกจาย งินคาตอบ ทนนอก นือจาก งิน ดือน (การกา นดใ ้
ข้าราชการการ รือพนักงาน วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับ งิน ดือนคา
ตอบ ทน ปนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจาตา นง)
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งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกองคลัง ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน ปน
งิน 42,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 1,308,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจ้างท่ัวไป 6 อัตรา จานวน 12 ดือน ปน
งิน 648,000 บาท คาตอบ ทนพนักงานจ้าง 3 อัตรา (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จานวน 12 ดือน ปน งิน 660,000 บาท โดยจายใ ้กับพนักงาน
จ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้ชวยนักจัดการงานท่ัวไป) จานวน 1อัตรา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้ชวยนักจัด ก็บรายได้) จานวน 1อัตรา
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้ชวยนักวิชาการคลัง) จานวน 1 อัตรา
(4) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 6 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว า รับพนักงานจ้าง 6

อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 6 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี

1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  16:16:15 น้า : 36/137



งบด้าเนินงาน รวม 1,083,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน จานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนบคคล รือคณะกรรมการผ้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้าง ละการบริ ารงานพั ดภาครัฐ อาทิ ชน บคคล รือคณะกรรมการซื้อ รือ
จ้าง บคคล รือคณะกรรมการดา นินงานจ้างท่ีปรึกษา บยคคล รือคณะ
กรรมการดา นินงานจ้างออก บบ รือควบคมกอ ร้าง ละคาตอบ ทนผ้
ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ตอ อปท.
โดยถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือกระทรวงการคลัง นัง ือการะทรวงการคลัง ดวนท่ี ด ท่ี กค
0402.5/ว85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 ลัก กณฑ์การ บิกจายคาตอบ ทน
บคคล รือคณะกรรมการ
2) นัง ือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถนายน 2558 ละ
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ ทนอ่ืน ปน
กรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปี กพนักงาน วนท้องถ่ินใ ้ ปน
รายจายอ่ืนขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

คา ชาบ้าน จานวน 72,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคา ชาบ้าน ใ ้ กพนักงาน ทศบาลผ้มี ิทธิ บิกได้ตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชา
บ้านของข้าราชการ วนท้องถ่ิน
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ค่าใช้สอย รวม 747,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างพิมพ์ใบ ร็จรับ งิน จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาจ้างพิมพ์ใบ ร็จรับ งิน
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1

กมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.
คา ชา ครื่องถาย อก าร จานวน 48,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชา ครื่องถาย อก าร
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1

กมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.
คา ชาท่ีราชพั ด จานวน 203,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชาท่ีราชพั ด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1

กมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.
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จ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ จานวน 351,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาจ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ ละ
รายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ถือปฏิบัติตาม

1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1

กมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคา ชา คาบริการตางๆ คาจ้าง มาบริการอ่ืนๆ ละรายจายอ่ืนท่ี
ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี ตาม นัง ือท่ี มท0313.4/ ว 1452 ลว. 27 พ
.ค.2541 ละตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพั ดภาค
รัฐ พ.ศ.2560

รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ ใ ้ ก พนักงาน
ทศบาล ลกจ้าง ละพนักงานจ้าง รือบคคลอ่ืนท่ีได้รับคา ั่งใ ้ ดินทางไป
ราชการ ฯลฯ ท่ีมีความจา ปนต้อง ดินทางไปติดตอราชการ รือมีการโอนย้าย
รือ ข้ารับการอบรม ัมมนา รือ อบคัด ลือก ละมี ิทธิตามระ บียบท่ีทาง

ราชการกา นด ชน คาลงทะ บียนฝึกอบรม รือประชมตางๆ คา บ้ีย ลี้ยง ดิน
ทางไปราชการ คาพา นะ ละคา ชาท่ีพักระ วาง ดินทางในประ ทศ ละตาง
ประ ทศ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ละระ บียบ

กระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 ก้ไข พ่ิม ติม พ.ศ.2559
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โครงการประชา ัมพันธ์ รงรัดจัด ก็บภาษี จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาใช้จายโครงการประชา ัมพันธ์ รงรัดจัด ก็บภาษี โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาปายประชา ัมพันธ์ คาวั ดอปกรณ์ท่ีจา ปน า รับจัดทา
โครงการ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 น้า 95 ลาดับท่ี 11 )

โครงการปรับปรง ผนท่ีภาษีด้วยระบบ L-TAX 3000 จานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการปรับปรง ผนท่ีภาษีด้วยระบบ LTAX

3000 ประกอบด้วย คาวั ด อปรณ์ท่ีจา ปน ปนในการจัดทาโครงการถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตามใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561–2565 น้า 95 ลาดับท่ี 10 )

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึงฉบับท่ี 12
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ชน กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษ ฟ๊กซ์ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2 /ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2 /ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น ชน บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไ ลรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ัว ทียน ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 5,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ ละวั ดท่ี
ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับคอมพิว ตอร์ ชน มึกพิมพ์ มา ์ คีย์บอร์ อปกรณ์ตอพวง
า รับคอมพิว ตอร์ ละโปร กรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟ วร์ท่ีมีราคาตอ
นวยไม กิน 20,000 บาท ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดอ่ืน จานวน 20,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับวั ดท่ีไมได้ตั้งจายไว้ในวั ดประ ภทใดได้
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ

1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จานวน 9,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาใช้จายบริการโทรศัพท์ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจัดอยในประ ภทน้ี
คาบริการไปรษณีย์ จานวน 15,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาบริการฝาก ง ละ ิ่งพิมพ์ตางๆ

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  16:16:16 น้า : 43/137



งบลงทุน รวม 24,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,900 บาท
ครภัณฑ์ านักงาน

โต๊ะทางาน จานวน 4,600 บาท

โต๊ะทางานพร้อม ก้าอ้ี ระดับ 1-2 จานวน 1 ชด
โดยมีคณลักษณะดังน้ี
1) โต๊ะไม้
2) มี 2 บานประต
3) มี 1 ลิ้นชัก
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 104 ลาดับท่ี 10 )
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ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านักงาน จานวน 16,000 บาท

จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะพ้ืนฐาน

- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 กน ลัก (2 core) มีความ
ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน้อยกวา 3.5 GHz รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล (Hard Drive ) ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจไม
น้อยกวา 1 TB รือชนิด Solid State Disk ขนาดความจไมน้อย
กวา 120 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มีชอง ช่ือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมน้อยกวา 3ชอง
- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
- มีจอภาพ บบ LED รือดีกวา มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600:1

ละมีขนาดจอไมน้อยกวา 19 น้ิว จานวน 1 นวย
ถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 107 ลาดับ 23 )
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ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ จานวน 4,300 บาท
จานวน 1 ครื่อง 
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ปน ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer )
จากโรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดาไมน้อยกวา 20 น้าตอนาที (ppm)
รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ีไมน้อยกวา 10 น้าตอนาที (ppm) รือ 4.5

ภาพตอนาที (ipm)

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface ) บบ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1

ชอง
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 50 ผน
- ามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter , Legal ละ Custom

ถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 107 ลาดับ 24 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,768,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,570,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,570,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 877,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 2 อัตรา จานวน 12

ดือน ปน งิน 877,000 บาท ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ิน
ประจาปี 3 อัตรา โดยจายใ ้กับพนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ัว น้าฝายปกครอง จานวน 1 ตา นง
(2) จ้าพนักงานปองกันฯ จานวน 1 ตา นง
(3) นักจัดการ ทศกิจ จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งินประจาตา นง จานวน 18,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1) ัว น้าฝายปกครอง ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 ดือน ปน
งิน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

คาจ้างลกจ้างประจา จานวน 475,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคาจ้างลกจ้างประจา ประจาปี 2 อัตรา จานวน 12

ดือน ปน งิน 475,000 บาท ละ งินปรับปรง งินคาจ้างลกจ้างประจา 2

อัตรา โดยจายใ ้กับลกจ้างประจา ดังน้ี
(1) พนักงานวิทย จานวน 1 ตา นง
(2) พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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คาตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 1,080,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจ้างท่ัวไป 10 อัตรา จานวน 12 ดือน โดย
จายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 10 อัตรา ปน งิน 1,080,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 120,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้างท่ัวไป 10 อัตรา จานวน 12

ดือน โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 11 อัตรา ปน งิน 120,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งบด้าเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คา ชาบ้าน จานวน 108,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชาบ้านของพนักงาน วนท้องถ่ินตาม ิทธิท่ีจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราชการ วนท้องถ่ิน
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งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 40,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบตรของพนักงาน วนท้องถ่ิน ละลกจ้าง
ประจาตาม ิทธิท่ีควรจะได้รับ
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระ บียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร พ.ศ. 2523 ละท่ี
ก้ไข พ่ิม ติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554

2) ระ บียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ บิกจาย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาบตร พ.ศ. 2560

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วั ดอ่ืน จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ก่ียวกับวั ดท่ีไมได้ตั้งจายไว้ในวั ดประ ภทใดได้ ละจาย
ปนคาจัดซื้อวั ด า รับ ปนคาใช้จายในการจัดจราจร

ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
3) ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4

ตลาคม 2539
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 789,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 789,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานวัน อปพร. จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดงานวัน อปพร. โดยจาย ปนคาใช้จายใน
การตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับ
การจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 78 ลาดับท่ี 5 )

โครงการจัดตั้งจดบริการ ทศกาลปีใ ม จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดตั้งจดบริการ ทศกาลปีใ ม โดยจาย
ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาปายโครงการ ปายรณรงค์ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 76 ลาดับท่ี 1 )
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โครงการจัดตั้งจดบริการ ทศกาล งกรานต์ จานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดตั้งจดบริการ ทศกาล งกรานต์ โดย
จาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาปายโครงการ ปายรณรงค์ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า76 ลาดับท่ี 2 )

โครงการฝึกซ้อม ผนปองกันบรร ทา าธารณภัย ละ ผนฉก ฉิน จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการฝึกซ้อม ผนปองกันบรร ทา าธารณภัย
ละ ผนฉก ฉิน โดยจาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี
ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปาย
โครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 77 ลาดับท่ี 3 )

โครงการ พ่ิมพนประ ิทธิภาพ อปพร. จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ พ่ิมพนประ ิทธิภาพ อปพร.โดยจาย ปน
คาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการ
จัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 77 ลาดับท่ี 4 )
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โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัยใ ใจวินัยจราจร จานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการอบรมขับข่ีปลอดภัยใ ใจวินัยจราจร โดย
จาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิดพิธีปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 78 ลาดับท่ี 6 )

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 120,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ิน ละรายจายอ่ืนท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ค่าวัสดุ รวม 569,000 บาท
วั ดไฟฟา ละวิทย จานวน 15,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ายไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์
ไฟฟา ขา ลอดฟลออ ร ซนซ์ บรก กอร์ ายอากาศ รือ าอากาศ า รับ
วิทย ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดกอ ร้าง จานวน 50,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน กบไ
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ตะป ล็ก ้น ปนขาว ทอน้า ละอปกรณ์ประปา ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ีถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไ ลรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ัว ทียน ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี

1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 350,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ีถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ด ครื่อง ตงกาย จานวน 39,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ครื่อง บบ รอง ท้า มวก ื้อ กาง กง ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ีถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ครื่องดับ พลิง จานวน 65,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ครื่องดับ พลิง ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภท
น้ี ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,176,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,022,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,022,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,330,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 4 อัตรา จานวน 12

ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 4 อัตรา โดย
จายใ ้กับพนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ัว น้าฝายการศึกษา จานวน 1 ตา นง
(2) นักวิชาการศึกษา จานวน 1 ตา นง
(3) คร จานวน 2 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งินประจาตา นง จานวน 60,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1) ัว น้าฝายการศึกษา ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 ดือน
ปน งิน 18,000 บาท
(2) งินประจาตา นงวิทยฐานะ 1 ตา นง ในอัตรา ดือนละ 3,500

บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 42,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 548,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจ้างท่ัวไป 1 อัตรา จานวน 12 ดือน ปน
งิน 108,000 บาท คาตอบ ทนพนักงานจ้าง 3 อัตรา(พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จานวน 12 ดือน ปน งิน 440,000 บาท โดยจายใ ้กับพนักงาน
จ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้ด ล ด็ก) จานวน 3 ตา นง
(2) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 84,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว า รับพนักงานจ้าง 4

อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 1 ตา นง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้ด ล ด็ก) จานวน 3 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบด้าเนินงาน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
คา ชาบ้าน จานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชาบ้านของพนักงาน วนท้องถ่ินตาม ิทธิท่ีจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราชการ วนท้องถ่ิน

งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 89,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบตรของพนักงาน วนท้องถ่ิน ละลกจ้าง
ประจาตาม ิทธิท่ีควรจะได้รับ
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระ บียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร พ.ศ. 2523 ละท่ี
ก้ไข พ่ิม ติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554

2) ระ บียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ บิกจาย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาบตร พ.ศ. 2560

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับคอมพิว ตอร์ ชน มึกพิมพ์ มา ์ คีย์บอร์ด อปกรณ์ตอ
พวง า รับคอมพิว ตอร์ ละโปร กรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟ วร์ท่ีมีราคาตอ
นวยไม กิน 20,000 บาท ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

- ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,640,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 6,455,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 817,300 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้าง มาบริการรักษาความปลอดภัย จานวน 96,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจ้าง มาบริการรักษาความปลอดภัย
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1

กมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะคาใช้ อยวั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9

ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 50,000 บาท

พ่ือ ปนคาบริการตางๆ ชน คาบอกรับ นัง ือพิมพ์ นิตย าร ละ อก าร
พัฒนาครผ้ด ล ด็ก ละรายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
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รายจาย ก่ียวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 5,000 บาท
พ่ือ ปนคารับรองในการต้อนรับคณะบคคล ข้านิ ทศงาน ตรวจ ยี่ยมชม รือ
ศึกษาดงาน ละคา บ้ีย ลี้ยงรับรองในการประชม คณะกรรมการ รืออนกรรม
การ

รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

คาใช้จายในการพัฒนาผ้ประกอบวิชาชีพครท่ี ังกัดศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาใช้จาย า รับพัฒนาผ้ประกอบวิชาชีพคร ังกัดศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ชน คา บ้ีย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาท่ีพัก คาลงทะ บียน
ตางๆ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้า น้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้า น้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้า น้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดกิจกรรม ละ ดงผลงาน จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรม ละ ดงผลงาน โดยจาย ปน
คาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิดพิธีปิด คาวั ด อปกรณ์ คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาปายประชา ัมพันธ์ คา
ชดการ ดง ละการประกวดการ ขงขัน คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัด
ทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 56 ลาดับท่ี 6 )
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โครงการจัดงานวัน ด็ก งชาติ จานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดงานวัน ด็ก งชาติ โดยจาย ปนคาใช้
จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาของรางวัล คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน
า รับการจัดทาโครงการ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า52 ลาดับท่ี 2 )

โครงการโตไปไมโกง จานวน 5,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการโตไปไมโกง โดยจาย ปนคาใช้จายในการ
ตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 57 ลาดับท่ี 7 )

โครงการพ้ืนท่ี ี ขียว จานวน 5,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการพ้ืนท่ี ี ขียว โดยจาย ปนคาใช้จายในการ
จัดซื้อวั ด อปกรณ์ ทารั้วปลกพืชผัก วนครัว ไม้ไผ ปย พืชท่ี ปน ถา ละคา
ใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 56 ลาดับท่ี 4 )
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โครงการ ง ริม ขอนามัยในชองปากของ ด็ก จานวน 5,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ง ริม ขอนามัยในชองปากของ ด็ก โดย
จาย ปนคาจัดซื้อ ปรง ีฟัน ยา ีฟัน ละอปกรณ์ท่ี ก่ียวข้อง คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า58 ลาดับท่ี 9 )

โครงการ นับ นนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา  ( คา ครื่อง บบนัก รียน ) จานวน 14,400 บาท

พ่ือจาย ปนคา ครื่อง บบนัก รียน ด็กจานวน 48 คน อัตราคนละ 300

บาท/คน/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16

มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) นัง ือกระทรงงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22

มีนาคม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

(ฉบับท่ี 2)

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 54 ลาดับท่ี 5 )
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โครงการ นับ นนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา  ( คาอปกรณ์การ รียน ) จานวน 9,600 บาท
พ่ือจาย ปนคาอปกรณ์การ รียน ด็กจานวน 48 คน อัตราคนละ 200

บาท/คน/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16

มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) นัง ือกระทรงงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22

มีนาคม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

(ฉบับท่ี 2)

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 55 ลาดับท่ี 8 )
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โครงการ นับ นนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา  (คากิจกรรมพัฒนาผ้ รียน ) จานวน 20,700 บาท
พ่ือจาย ปนคากิจกรรมพัฒนาผ้ รียน ด็กจานวน 48 คน อัตราคนละ 430

บาท/คน/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16

มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) นัง ือกระทรงงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22

มีนาคม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

(ฉบับท่ี 2)

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 54 ลาดับท่ี 6 )
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โครงการ นับ นนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา  (คา นับ นนอา ารกลาง
วัน)

จานวน 343,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาอา ารกลางวันศนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัดโ มนั ประดิษฐ์ ด็ก
จานวน 70 คน จานวน 343,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16

มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) นัง ือกระทรงงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22

มีนาคม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

(ฉบับท่ี 2)

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 53 ลาดับท่ี 3 )
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โครงการ นับ นนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา (คาจัดการ รียนการ อน) จานวน 119,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดการ รียนการ อน ด็กจานวน 70 คน ราย ัวละ 1,700

บาท/คน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16

มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) นัง ือกระทรงงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22

มีนาคม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

(ฉบับท่ี 2)

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 53 ลาดับท่ี 4 )

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  16:16:16 น้า : 65/137



โครงการ นับ นนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา (คา นัง ือ รียน) จานวน 9,600 บาท
พ่ือจาย ปนคา นัง ือ รียน ด็กจานวน 48 คน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561

รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562

ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ินประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16

มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) นัง ือกระทรงงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22

มีนาคม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

(ฉบับท่ี 2)

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 55 ลาดับท่ี 7 )

โครงการ ้อง มดอัจฉริยะ จานวน 5,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ้อง มดอัจฉริยะ โดยจาย ปนคาใช้จายใน
การจัดซื้อ นัง ือนิทาน ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 56 ลาดับท่ี 5 )
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โครงการอบรม ละปฐมนิ ทศผ้ปกครองในการจัดการศึกษา ละการ ลี้ยงดบตร จานวน 5,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการอบรม ละปฐมนิ ทศน์ผ้ปกครองในการ
จัดการศึกษา ละการ ลี้ยงดบตร โดยจาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถาน
ท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 52 ลาดับท่ี 1 )

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 15,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ิน ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี

ค่าวัสดุ รวม 5,583,700 บาท
วั ด านักงาน จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้กวาด ถังขยะ น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ น้ายาล้าง ้อง
น้า ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดไฟฟา ละวิทย จานวน 2,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ายไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์
ไฟฟา ขา ลอดฟลออ ร ซนซ์ บรก กอร์ ายอากาศ รือ าอากาศ า รับ
วิทย ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ีถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้กวาด ถังขยะ น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ น้ายาล้าง ้อง
น้า ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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คาอา าร ริม (นม) จานวน 5,490,700 บาท
พ่ือ ปนคาจัดซื้อ อา าร ริม (นม) า รับ รร.อนบาล จานวน 910 คน
รร. มือง จานวน 1,880 คน ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 70 คน
ถือปฏิบัติ นัง ือ ั่งการดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถ่ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 59 ลาดับท่ี 11 )

วั ดกอ ร้าง จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน กบไ
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ตะป ล็ก ้น ปนขาว ทอน้า ละอปกรณ์ประปา ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ีถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดการ กษตร จานวน 2,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน พันธ์พืช ปย วั ด พาะชา ผ้าใบ ผ้าพลา ติก จอบ
พรวน อา าร ัตว์ ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดโฆษณา ละ ผย พร จานวน 2,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ผ้าท่ีใช้ ขียนปาย พกัน ี คา บบพิมพ์โฆษณประชา
ัมพันธ์ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

- ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 5,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับคอมพิว ตอร์ ชน มึกพิมพ์ มา ์ คีย์บอร์ด อปกรณ์ตอ
พวง า รับคอมพิว ตอร์ ละโปร กรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟ วร์ท่ีมีราคาตอ
นวยไม

- ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดการศึกษา จานวน 2,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ื่อการ รียนการ อน กระดานลื่นพลา ติก ฯลฯ ละวั ดท่ี
ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 54,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 30,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟาศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ใน วนท่ี กินอัตรา
คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 15,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้น้าประปาศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน วนท่ี กินอัตรา
คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม จานวน 9,000 บาท

พ่ือ ปนคาบริการอิน ตอร์ น็ต
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,185,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,185,000 บาท
งินอด นน วนราชการ

อด นนโครงการ ขงขันกีฬา-กรีฑาต้านยา พติด  รร. มืองวาปีทม จานวน 15,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินอด นนใ ้กับโรง รียน มืองวาปีปทม
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กรปกครอง วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24

มิถนายน 2559 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 59 ลาดับท่ี 13 )

อด นนโครงการ ขงขันกีฬา-กรีฑาต้านยา พติด  รร.อนบาลวาปีปทม จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินอด นนใ ้กับโรง รียนอนบาลวาปีปทม
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กรปกครอง วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24

มิถนายน 2559 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 59 ลาดับท่ี 13 )
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อด นนอา ารกลางวัน ด็กนัก รียน จานวน 11,160,000 บาท
พ่ือ ปนคาจัดซื้ออา ารกลางวัน า รับ ด็กนัก รียน รร.อนบาลวาปี
ปทม จานวน 910 คน รร. มืองวาปีปทม จานวน 1,880 คน
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กรปกครอง วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24

มิถนายน 2559 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19

มิถนายน 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจายรองรับ
งินอด นนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

5) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16

มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

6) นัง ือกระทรงงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22

มีนาคม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลัก กณฑ์ ละวิธีการนารายได้ของ ถานศึกษาไปจัด รร ปนคาใช้จายในการ

จัดการศึกษาใน ถานศึกษา ังกัดองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

(ฉบับท่ี 2)

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 59 ลาดับท่ี 12 )
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอด นน วนราชการ

อด นนโครงการ ขงขันกีฬา-กรีฑา  ภายในโรง รียนวาปีปทม จานวน 30,000 บาท

พ่ืออด นนโรง รียนวาปีปทม
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กรปกครอง วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24

มิถนายน 2559 ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 59 ลาดับท่ี 13 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,464,300 บาท

งบบุคลากร รวม 3,213,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,213,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,504,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 4 อัตรา จานวน 12

ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 4 อัตรา โดย
จายใ ้กับพนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกอง าธารณ ข ละ ิ่ง วดล้อม จานวน 1 ตา นง
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานท่ัวไป จานวน 1 ตา นง
(3) ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ข จานวน 1 ตา นง
(4) นักวิชาการ ขาภิบาล จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งินประจาตา นง จานวน 78,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกอง าธารณ ข ละ ิ่ง วดล้อม ในอัตรา ดือนละ 3,500

บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 42,000 บาท
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานท่ัวไป ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12

ดือน ปน งิน 18,000 บาท
(3) ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ข ในอัตรา ดือนละ 1,500

บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 1,487,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจ้างท่ัวไป 12 อัตรา จานวน 12 ดือน ปน
งิน 1,296,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวน 1

ดือน 180,000 บาท โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตา นง ผช.นักจัดการงานท่ัวไป) จานวน 1

ตา นง
(2) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 12 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 144,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว า รับพนักงานจ้าง 12

อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 12 อัตรา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบด้าเนินงาน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คา ชาบ้าน จานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชาบ้านของพนักงาน วนท้องถ่ินตาม ิทธิท่ีจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราชการ วนท้องถ่ิน

งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบตรของพนักงาน วนท้องถ่ิน ละลกจ้าง
ประจาตาม ิทธิท่ีควรจะได้รับ
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระ บียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร พ.ศ. 2523 ละท่ี
ก้ไข พ่ิม ติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554

2) ระ บียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ บิกจาย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาบตร พ.ศ. 2560

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 5,000 บาท

พ่ือ ปนคา ชา คาบริการตางๆ ชน คาบอกรับ นัง ือ นิตย าร ละ อก าร
อ่ืนๆ คาจ้าง มาบคคลภายนอก จ้างบริการตางๆ ละรายจายท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี

รายจาย ก่ียวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคารับรองในการต้อนรับคณะบคคล ข้านิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยม
ชม รือศึกษาดงาน ลี้ยงรับรองในการประชมคณะกรรมการ รืออนกรรมการ
ตางๆ

รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ ใ ้ ก พนักงาน ลกจ้าง ละบคคล
อ่ืนท่ีได้รับคา ั่งใ ้ ดินทางไปราชการ ชน คา บ้ีย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาท่ีพัก คาลงทะ บียน

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
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ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษ ฟ๊กซ์ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดไฟฟา ละวิทย จานวน 2,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ายไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์
ไฟฟา ขา ลอดฟลออ ร ซนซ์ บรก กอร์ ายอากาศ รือ าอากาศ า รับ
วิทย ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับคอมพิว ตอร์ ชน มึกพิมพ์ มา ์ คีย์บอร์ด อปกรณ์ตอ
พวง า รับคอมพิว ตอร์ ละโปร กรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟ วร์ท่ีมีราคาตอ
นวยไม กิน 20,000 บาท ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดอ่ืน จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับวั ดท่ีไมได้ตั้งจายไว้ในวั ดประ ภทใดได้
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

3)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพั ดภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคาบริการอิน ตอร์ น็ต
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Thak Printer) จานวน 4,300 บาท

จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ปน ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer ) จากโรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดาไมน้อยกวา 20 น้าตอนาที (ppm)
รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ีไมน้อยกวา 10 น้าตอนาที (ppm) รือ 4.5

ภาพตอนาที (ipm)

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface ) บบ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1

ชอง
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 50 ผน
- ามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter , Legal ละ Custom

ถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 109 ลาดับท่ี 39 )
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 464,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 324,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน จานวน 144,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาตอบ ทน า รับนักบริบาลท้องถ่ิน ละผ้ปฏิบัติราชการอัน ปน
ประโยชน์ตอ อปท.
โดยถือปฏิบัติตาม
1. นัง ือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถนายน 2558 ละ
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ ทนอ่ืน ปน
กรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปี กพนักงาน วนท้องถ่ินใ ้ ปน
รายจายอ่ืนขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถ่ินของ อปท. ละ
การ บิกคาใช้จาย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการควบคมปองกัน ละ ก้ไขปัญ าโรคติดตอ จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการควบคมปองกัน ละ ก้ไขปัญ าโรคติดตอ
โดยจาย ปนคาใช้จายในการจัดซื้อคาวั ดควบคมโรค คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการ
จัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 68 ลาดับท่ี1)
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โครงการปองกัน ละ ก้ไขปัญ าโรค อด ์ จานวน 5,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการปองกัน ละ ก้ไขปัญ าโรค อด ์ โดยจาย
ปนคาใช้จายในการจัดซื้อวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 69 ลาดับท่ี 6 )

โครงการ ลก ปลี่ยน รียนร้ ด้านการด ล ขภาพ ละ ิ่ง วดล้อมในชมชนของ อ
ม. ทศบาลตาบลวาปีปทม

จานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ลก ปลี่ยน รียนร้ ด้านการด ล ขภาพ
ละ ิ่ง วดล้อมในชมชนของ อ ม. ทศบาลตาบลวาปีปทม โดยจาย ปนคาใช้

จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาจ้าง มารถ คา บ้ีย
ลี้ยง คาท่ีพัก คาของ มนาคณ ละ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 101 ลาดับท่ี 1 )
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โครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ นัขบ้า จานวน 35,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ นัข
บ้า โดยจาย ปนคาใช้จายในการการ ารวจ ละข้ึนทะ บียนข้อมลจานวน นัข
ละ มว คาวัคซีน ละคาวั ด อปกรณ์ในการควบคมโรค คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับ
การจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 70 ลาดับท่ี 7)

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์ จานวน 50,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน น้ายาตางๆ คมีภัณฑ์ วชภัณฑ์ ครื่องมือวิทยาศา ตร์ ทราย
อะ บท ถงมือ ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
งินอด นนกิจการท่ี ปน าธารณประโยชน์

อด นนโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ข จานวน 140,000 บาท

1. โครงการกองทน กลือไอโอดีน อด นนชมชนท้ัง 7

ชมชน จานวน 49,000 บาท
2. โครงการ ง ริมโภชนาการ ละ ขภาพอนามัย ม ละ ด็ก อด นนชมชน
ท้ัง 7 ชมชน จานวน 42,000 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบ ขาภิบาลในชมชน อด นนชมชนท้ัง 7

ชมชน จานวน 49,000 บาท
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนขององค์กรปกครอง วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.5/ว2072

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 รื่อง ซักซ้อม นวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอด นนท่ัวไปด้าน าธารณ ขขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 72 ลาดับท่ี 10 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมคนพิการ จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมคนพิการ โดยจาย ปนคาใช้
จายในการตก ตง ถานท่ี คาจัดนิทรรศการ คาใช้จายในพิธี ปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 65 ลาดับท่ี 2 )

โครงการจัดกิจกรรมผ้ งอาย จานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมผ้ งอาย โดยจาย ปนคาใช้จาย
ในการตก ตง ถานท่ี คาจัดนิทรรศการ คา งินรางวัล คาใช้จายในพิธี ปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 65 ลาดับท่ี 3 )
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โครงการ ง ริม ขภาวะ ละพัฒนาศักยภาพโรง รียนผ้มีอายยืน จานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ง ริม ขภาวะ ละพัฒนาศักยภาพ
โรง รียนผ้มีอายยืน ทศบาล โดยจาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้
จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปาย
โครงการ คาวิทยากร คาจ้าง มารถ คา บ้ีย ลี้ยง คาท่ีพัก คาของ มนาคณ
ละ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 66 ลาดับท่ี 4 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 887,600 บาท

งบบุคลากร รวม 721,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 721,000 บาท
คาจ้างลกจ้างประจา จานวน 721,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคาจ้างลกจ้างประจาประจาปี 3 อัตรา จานวน 12

ดือน ละ งินปรับปรง งินคาจ้างลกจ้างประจาปี 3 อัตรา โดยจายใ ้กับ
ลกจ้างประจา ดังน้ี
(1) คนงานประจารถขยะ จานวน 3 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งบด้าเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 35,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาบารงรักษา ละซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 55,000 บาท

พ่ือจาย ปนคากระ ไฟฟากล้องวงจรปิด CCTV ัญญาณไฟจราจร ละ รื่อง
บาบัดน้า ีย ใน วนท่ี กินอัตรา

งบลงทุน รวม 26,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,600 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านักงาน จานวน 16,000 บาท

จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะ
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 กน ลัก (2 core) มี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน้อยกวา 3.5 GHz รือดี
กวา จานวน 1 นวย
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล (Hard Drive ) ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจไม
น้อยกวา 1 TB
รือชนิด Solid State Disk ขนาดความจไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1

นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มีชอง ช่ือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
- มีจอภาพ บบ LED รือดีกวา มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600:1

ละมีขนาดจอไมน้อยกวา 19 น้ิว จานวน 1 นวย
ถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 108 ลาดับ 28)
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ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึก (Inkjet Printer) า รับกระดาษขนาด A3 จานวน 6,300 บาท
จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะ
- ใช้ ทคโนโลยี บบพน มึก (Inkjet)
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 30

น้าตอนาที(ppm) รือ 10.2 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 17 น้า
ตอนาที(ppm) รือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1

ชอง
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 100 ผน
- ามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal ละ Custom

ถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 108 ลาดับ 29 )
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ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก (Ink Thak Printer) จานวน 4,300 บาท
จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะ
- ปน ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20

น้าตอนาที(ppm)
รือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)

- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 น้า
ตอนาที(ppm)

รือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) - มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือ
ดีกวา
จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง - มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 50 ผน

- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal ละ Custom

ถือปฏิบัติตาม
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 108 ลาดับ 30)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งินอด นน วนราชการ

อด นนขยาย ขตไฟฟา าธารณะ จานวน 25,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินอด นนขยาย ขตไฟฟา าธารณะ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนขององค์กร

ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 48 ลาดับท่ี 8)
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อด นนูขยาย ขตประปา จานวน 25,000 บาท
พ่ือจาย ปน งินอด นนขยาย ขตประปา
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนขององค์กร

ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 49 ลาดับท่ี 9 )

งานไฟฟ้าถนน รวม 20,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพั ดภาครัฐ พ.ศ.2560

งานสวนสาธารณะ รวม 190,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ จานวน 180,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ ละ
รายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลว. 1 ก.พ.2562 รื่อง
ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจาปีในลักษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค
.2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครภัณฑ์การ กษตร

ครื่องตัด ญ้า บบ ะพาย จานวน 10,000 บาท

ครื่องตัด ญ้า บบ ะพาย จานวน 2 ครื่อง
- ครื่องยนต์ บนซิน 2 จัง วะ
- ไมต่ากวา 1 รงม้า
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 108 ลาดับท่ี 31)

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 951,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 726,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการปรับปรงบอขยะ ทศบาล จานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการปรับปรงบอขยะ ทศบาล โดยจาย ปนคา
ใช้จายในการจ้าง มาขดบอฝังกลบขยะ คาจ้าง มา กลี่ย ละฝังกลบ
ขยะ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 86 ลาดับท่ี 2)
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โครงการรณรงค์คัด ยกขยะ จานวน 40,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการรณรงค์คัด ยกขยะ โดยจาย ปนคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปาย
โครงการ คาตอบ ทนคณะกรรมการ คา งินรางวัล คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน
า รับการจัดทาโครงการ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 86 ลาดับท่ี 1)

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 100,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้กวาด ถังขยะ น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ น้ายาล้าง ้อง
น้า ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 50,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไ ลรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ัว ทียน ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 340,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตาม
ปกติท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ละ
วั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ครื่อง ตงกาย จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ครื่อง บบ รอง ท้า มวก ื้อ กาง กง ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 6,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟาท่ีพักตรวจการประจาบอกาจัดขยะ ละคากระ
ไฟฟา าธารณะใน วนท่ี กินอัตรา 

งบลงทุน รวม 225,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 225,000 บาท
ครภัณฑ์ยานพา นะ ละขน ง

รถ ก็บขนขยะ จานวน 225,000 บาท

รถจักรยานยนต์พวงข้าง ขนาด ครื่องยนต์ไมน้อยกวา 110 ซีซี จานวน 5

คัน
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 109 ลาดับท่ี 38 )
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งานบ้าบัดน้้าเสีย รวม 600,000 บาท
งบลงทุน รวม 600,000 บาท

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการ มทบกอ ร้างระบบรวบรวม ละระบบบาบัดน้า ีย ทศบาลตาบลวาปี
ปทม

จานวน 600,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน มทบกอ ร้างระบบรวบรวม ละระบบบาบัดน้า ีย ทศบาล
ตาบลวาปีปทม
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึง (ฉบับ
ท่ี 13) พ.ศ.2552

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 86 ลาดับท่ี 3)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,412,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,548,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,548,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,039,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 3 อัตรา จานวน 12

ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 3 อัตรา โดย
จายใ ้กับพนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกอง วั ดิการ ังคม จานวน 1 ตา นง
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานท่ัวไป จานวน 1 ตา นง
(3) ัว น้าฝาย ง ริม ละ วั ดิการ ังคม จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งินประจาตา นง จานวน 78,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกอง วั ดิการ ังคม ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12

ดือน ปน งิน 42,000 บาท
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานท่ัวไป ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12

ดือน ปน งิน 18,000 บาท
(3) ัว น้าฝาย ง ริม ละ วั ดิการ ังคม ในอัตรา ดือนละ 1,500

บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 407,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจ้างท่ัวไป 2 อัตรา จานวน 12 ดือน ปน
งิน 216,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวน 1

ดือน 191,000 บาท โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตา นงผช.นักพัฒนาชมชน) จานวน 1 ตา นง
(2) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 2 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 24,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว า รับพนักงานจ้าง 2

อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 2 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  16:16:16 น้า : 96/137



งบด้าเนินงาน รวม 825,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คา ชาบ้าน จานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชาบ้านของพนักงาน วนท้องถ่ินตาม ิทธิท่ีจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราชการ วนท้องถ่ิน

งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบตรของพนักงาน วนท้องถ่ิน ละลกจ้าง
ประจาตาม ิทธิท่ีควรจะได้รับ
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระ บียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร พ.ศ. 2523 ละท่ี
ก้ไข พ่ิม ติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554

2) ระ บียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ บิกจาย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาบตร พ.ศ. 2560

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ จานวน 400,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ ละ
รายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลว. 1 ก.พ.2562 รื่อง
ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจาปีในลักษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค
.2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคา ชา คาบริการตางๆ คาบอกรับ นัง ือพิมพ์ นิตย าร ละ อก าร
อ่ืนๆ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พ่ิม ติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ
. 2552

2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละการจา นก
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค์กรปกครอง
วนท้องถ่ิน

3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลักษณะคาใช้ อย ละคา
าธารณปโภค

รายจาย ก่ียวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 50,000 บาท

พ่ือ ปนคารับรองในการต้อนรับคณะบคคล ข้านิ ทศงาน ตรวจ ยี่ยมชม รือ
ศึกษาดงาน ละคา ลี้ยงรับรองในการประชม คณะกรรมการ รืออนกรรมการ
ตางๆ
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รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 60,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ ใ ้ ก พนักงาน ลกจ้าง ละ
บคคลอ่ืนท่ีได้รับคา ั่งใ ้ ดินทางไปราชการ ชน คา บ้ีย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาท่ีพัก คาลงทะ บียน ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจาย
ประ ภทน้ี

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษ ฟ๊กซ์ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดกอ ร้าง จานวน 50,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน กบไ
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ตะป ล็ก ้น ปนขาว ทอน้า ละอปกรณ์ประปา ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไ ลรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ัว ทียน ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดโฆษณา ละ ผย พร จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ชน ผ้าท่ีใช้ ขียนปาย พกัน ี คา บบพิมพ์โฆษณาประชา
ัมพันธ์ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับคอมพิว ตอร์ ชน มึกพิมพ์ มา ์ คีย์บอร์ด อปกรณ์ตอ
พวง า รับคอมพิว ตอร์ ละโปร กรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟ วร์ท่ีมีราคาตอ
นวยไม กิน 20,000 บาท ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดอ่ืน จานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับวั ดท่ีไมได้ตั้งจายไว้ในวั ดประ ภทใดได้ ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 25,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟา านักงาน ละคาประ ไฟฟา าธารณะใน วนท่ี
กินอัตรา

คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 5,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้น้าประปาการประปา วนภมิภาค
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คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท
พ่ือ ปนคาใช้จายบริการระบบอิน ตอร์ น็ต ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจัดอยใน
ประ ภทน้ี

งบลงทุน รวม 39,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,700 บาท
ครภัณฑ์ านักงาน

ต้กระจกโชว์ ินค้า จานวน 5,600 บาท

ต้กระจกโชว์ ินค้า ขนาด 5 ฟต จานวน 1 ลัง
คณลักษณะ
- ขนาด 150 x 120 x 41 ซม.
- โครง ล็ก ข็ง รง ปิดขอบด้วยอลมิ น่ียม
- บานประตกระจก ลื่อนซ้าย - ขวา
- ล้อ ลื่อน ข็ง รง รับน้า นักได้

- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 110 ลาดับท่ี 45 )
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ต้ ก็บ อก าร จานวน 5,500 บาท
ต้ ก็บ อก าร บบมี 2 บาน ปิด จานวน 1 ลัง
คณลักษณะ
- ขนาด 91.5 x 45.7 x 183 ซม.
- ผลิตจาก ล็ก ผน นา 0.7 มม.
- มี ผนช้ัน 3 ผน ามารถปรับระดับความ งต่าได้
- มีตะขอรองรับ ผนช้ัน นา 1.4 มม.
- มือจับ ปน บบมือจับบิดมีกญ จล็อคในตัว
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด

ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 110 ลาดับท่ี42 )

โต๊ะทางานพร้อม ก้าอ้ี จานวน 4,600 บาท

โต๊ะทางานพร้อม ก้าอ้ี ระดับ 3-6 จานวน 1 ชด
โดยมีคณลักษณะดังน้ี
1) โต๊ะไม้
2) มี 2 บานประต
3) มี 1 ลิ้นชัก
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 110 ลาดับท่ี 44 )
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ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊ค จานวน 16,000 บาท

ครื่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊ก า รับงาน านักงาน จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 กน ลัก (2 core) โดยมี

ความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน้อยกวา 2.0 GHz ละมี ทคโนโลยี พ่ิม
ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ ามารถในการประมวลผล
ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจา บบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) กียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไมน้อย

กวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจไมน้อยกวา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1

นวย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละ อียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel ละมี

ขนาดไมน้อยกวา 12 น้ิว
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกวาไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชอง ช่ือมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชอง ช่ือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
ละ Bluetooth
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ

1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 109 ลาดับท่ี 40 )
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ครื่องพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ จานวน 8,000 บาท
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ปนอปกรณ์ท่ีมีความ ามารถ ปน Printer, Copier , Scanner ละ Fax
ภายใน ครื่อง ดียวกัน
- ปน ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 น้าตอ

นาที (ppm) รือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)

- มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 น้าตอ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)

- ามารถ กน อก าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
- มีความละ อียดในการ กน ง ดไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอน อก ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) – ามารถถาย า นา
อก ารได้ท้ัง ี ละขาวดา – ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อยกวา 99 า นา
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559

2) ประกาศ กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 109 ลาดับ 41 )
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 660,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการกิจกรรมวัน ตรี ากล ละวัน ตรีไทย จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการกิจกรรมวัน ตรี ากล ละวัน ตรีไทย โดย
จาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาจัด
นิทรรศการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 97 ลาดับท่ี 1 )

โครงการ ขงขันกีฬาต้านยา พติด จานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ขงขันกีฬาต้านยา พติด โดยจาย ปนคา
ใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาตอบ ทนกรรมการ คา งิน
รางวัล คาถ้วยรางวัล คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 63 ลาดับท่ี 1 )

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  16:16:16 น้า : 107/137



โครงการจัดทา ผนชมชน จานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดทา ผนชมชน โดยจาย ปนคาใช้จายใน
การจัดซื้อวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปาย
โครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 98 ลาดับท่ี 2 )

โครงการถนนคน ดิน ายวัฒนธรรม มืองวาปีปทม จานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการถนนคน ดิน ายวัฒนธรรม มืองวาปี
ปทมโดยจาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ ละคา
ใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 81 ลาดับท่ี 2 )

โครงการปองกัน ละ ก้ไขปัญ ายา พติด จานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการค์ปองกัน ละ ก้ไขปัญ ายา พติด โดย
จาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาปาย
รณรงค์ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 80ลาดับท่ี 1 )
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ จานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยจาย ปนคาใช้จายใน
การตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับ
การจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 81 ลาดับท่ี 1 )

โครงการ ง ริมการ รียนร้ตาม ลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ง ริมการ รียนร้ตาม ลักปรัชญา
ของ ศรษฐกิจพอ พียง โดยจาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้
จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คาปายโครงการ คาวิทยากร คาจัดพิมพ์ อก าร ละคาใช้จาย
อ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 63 ลาดับท่ี 2 )
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โครงการ ง ริม ถาบันครอบครัวในชมชน จานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ง ริม ถาบันครอบครัวในชมชน โดย
จาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้จายในพิธี ปิด คา
วั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาจัดพิมพ์ อก าร ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 64 ลาดับท่ี 3 )

โครงการ ริม ร้างพัฒนาศักยภาพกลม ตรี ทศบาล พ่ือยติความรน รง จานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ริม ร้างพัฒนาศักยภาพกลม ตรี
ทศบาล พ่ือยติความรน รง โดยจาย ปนคาใช้จายในการตก ตง ถานท่ี คาใช้
จายในพิธี ปิด คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาปาย
โครงการ คาวิทยากร คาจ้าง มารถ คา บ้ีย ลี้ยง คาท่ีพัก คาของ
มนาคณ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 98 ลาดับท่ี 3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
งินอด นน อกชน

อด นนกลมผ้ งอาย จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินอด นนใ ้กับกลมผ้ งอาย
ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 64 ลาดับท่ี 4 )
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อด นนคณะกรรมการชมชน จานวน 320,000 บาท
พ่ือจาย ปน งินอด นนใ ้กับคณะกรรมการชมชนท้ัง 7 ชมชน ๆ ละ 30,000

บาท รวม ปน งิน 210,000 บาท
อด นนชมชนชมชนละ 10,000 บาท รวม ปน งิน 70,000 บาท
อด นนชมชนต้น บบ จานวน 2 ชมชนชมชนละ 20,000 บาท รวม ปน
งิน 40,000 บาท
ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 64 ลาดับท่ี 4 )

อด นน ภาองค์กรชมชน จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินอด นนใ ้กับ ภาองค์กรชมชน
ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 64 ลาดับท่ี 4 )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 75,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการ ขงขันกีฬาชมชน ัมพันธ์ จานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ขงขันกีฬาชมชน ัมพันธ์ โดยจาย ปนคา
ใช้จายในการในการจ้าง มาคณะกรรมการตัด ินกีฬา คาจัดซื้อถ้วย
รางวัล คา งินรางวัล คา ครื่องดื่ม คาปายโครงการ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน
า รับการจัดทาโครงการ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 61 ลาดับท่ี 5 )
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โครงการ งนักกีฬา ข้ารวม ขงขัน จานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ งนักกีฬา ข้ารวม ขงขัน โดยจาย ปนคา
ใช้จายในการจัดซื้อคาวั ดอปกรณ์กีฬา คา บ้ีย ลี้ยง คาตอบ ทนผ้ควบคม คา
ตงกาย คาพา นะ คาปายโครงการ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัด

ทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 62 ลาดับท่ี 6 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 25,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟา นามกีฬา ทศบาลใน วนท่ี กินอัตรา
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 385,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง จานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง โดยจาย ปน
คาใช้จายในการจัดซื้อวั ด อปกรณ์ คาตอบ ทนคณะกรรมการ คา งินรางวัล
การประกวด คาตอบ ทนพิธีกร คาจตปัจจัยทางพิธีศา นา คาจ้าง มา วที
ละ ครื่อง ียง คาจ้าง มาขบวน ก ละกระทง คาปายโครงการ ละคาใช้

จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 60 ลาดับท่ี 2 )
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โครงการจัดงานประ พณีวัน งกราต์ จานวน 25,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดงานประ พณี งกรานต์ โดยจาย ปนคา
ใช้จายในการจัดซื้อวั ด อปกรณ์ คาจตปัจจัยทางพิธีศา นา คาอา ารถวาย
พระ คาปายโครงการ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 60 ลาดับท่ี 1 )

โครงการจัดงานออนซอนกลองยาว จานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว โดยจาย ปนคา
ใช้จายในการจ้าง มาทาขบวน จ้าง มาทาปายตางๆ จ้าง มาจัด ถาน
ท่ี จัดนิทรรศการ คาปายโครงการ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 84 ลาดับท่ี 1 )

โครงการประ พณีวัน ข้าพรรษา จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการประ พณีวัน ข้าพรรษา โดยจาย ปนคาใช้
จายในพิธีทางศา นา คาจตปัจจัย คา ทียนพรรษา คาผ้าอาบน้าฝน คาปาย
โครงการ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 61 ลาดับท่ี 4 )
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โครงการ ืบ านบญซาฮะต้นน้าทางวัฒนธรรม จานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการ ืบ านบญซาฮะต้นน้าทางวัฒนธรรม พ่ือ
บรวง รวงศาล ลัก มือง ศาล จ้าป ศาล จ้าปตา ศาลพระพร ม โดยจาย ปน
คาใช้จายในการจ้าง มาประกอบอา ารถวายพระ ละ ครื่องบวง รวง
ตางๆ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 61 ลาดับท่ี 3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอด นน วนราชการ

อด นนการจัดงานประ พณีท้องถ่ิน จานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินอด นนใ ้กับท่ีทาการปกครองอา ภอวาปีปทม โครงการจัด
งานออนซอนกลองยาว
ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 51 ลาดับ 3 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,561,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,532,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,532,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,248,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 4 อัตรา จานวน 12

ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนพนักงาน วนท้องถ่ินประจาปี 4 อัตรา โดย
จายใ ้กับพนักงาน วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกองชาง จานวน 1 ตา นง
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานท่ัวไป จานวน 1 ตา นง
(3) ัว น้าฝาย บบ ผน ละกอ ร้าง จานวน 1 ตา นง
(4) นายชางโยธา จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จานวน 22,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ ของพนักงาน ดังน้ี
(1) งินคาครองชีพนายชางโยธา ในอัตรา ดือนละ 1,775

บาท จานวน 12 ดือน 22,000 บาท
- ปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. รื่อง กา นด ลัก กณฑ์การใ ้ข้าราชการ
รือพนักงาน วนท้องถ่ินได้รับ งินคาตอบ ทนนอก นือจาก งิน ดือน ลงวัน

ท่ี 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ท่ี มท0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กมภาพันธ์ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ก่ียว
กับการ บิกจาย งินคาตอบ ทนนอก นือจาก งิน ดือน (การกา นดใ ้ข้า
ราชการการ รือพนักงาน วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับ งิน ดือนคาตอบ
ทน ปนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจาตา นง
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งินประจาตา นง จานวน 78,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจาตา นงพนักงาน ดังน้ี
(1) ผ้อานวยการกองชาง ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน ปน
งิน 42,000 บาท
(2) ัว น้าฝายบริ ารงานท่ัวไป ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12

ดือน ปน งิน 18,000 บาท
(3) ัว น้าฝาย บบ ผน ละกอ ร้าง ในอัตรา ดือนละ 1,500

บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละประกาศ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

คาจ้างลกจ้างประจา จานวน 224,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินคาจ้างลกจ้างประจาประจาปี 1 อัตรา จานวน 12 ดือน ปน
งิน 224000 บาท ละ งินปรับปรง งินคาจ้างลกจ้างประจาปี 1 อัตรา โดย
จายใ ้กับลกจ้างประจา ดังน้ี
(1) ผ้ชวยชาง จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 864,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนพนักงานจ้างท่ัวไป 8 อัตรา จานวน 12 ดือน ปน
งิน 864,000 บาท โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 8 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
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งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 96,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว า รับพนักงานจ้าง 8

อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้กับพนักงานจ้าง ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป จานวน 8 ตา นง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืนใน
ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535

งบด้าเนินงาน รวม 985,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คา ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคา ชาบ้านของพนักงาน วนท้องถ่ินตาม ิทธิท่ีจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2548

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราชการ วนท้อง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

ตลาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละวิธีการ ก่ียวกับการ บิกจาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราชการ วนท้องถ่ิน
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งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 15,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบตรของพนักงาน วนท้องถ่ิน ละลกจ้าง
ประจาตาม ิทธิท่ีควรจะได้รับ
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระ บียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร พ.ศ. 2523 ละท่ี
ก้ไข พ่ิม ติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554

2) ระ บียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ บิกจาย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาบตร พ.ศ. 2560

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาบตร
ของพนักงาน วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ จานวน 360,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจ้าง มาบริการ พ่ือ ริมการปฏิบัติงานตาม น้าท่ีปกติ ละ
รายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลว. 1 ก.พ.2562 รื่อง
ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจาปีในลักษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค
.2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการของ อปท.

รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ ใ ้ ก พนักงาน ลกจ้าง ละ
บคคลอ่ืนท่ีได้รับคา ั่งใ ้ ดินทางไปราชการ ชน คา บ้ีย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คาท่ีพัก คาลงทะ บียน ละรายจายท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
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คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 35,000 บาท
พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ิน ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 15,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษ ฟ๊กซ์ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดไฟฟา ละวิทย จานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ายไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์
ไฟฟา ขา ลอดฟลออ ร ซนซ์ บรก กอร์ ายอากาศ รือ าอากาศ า รับ
วิทย ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดกอ ร้าง จานวน 200,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน กบไ
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ตะป ล็ก ้น ปนขาว ทอน้า ละอปกรณ์ประปา ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไ ลรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ัว ทียน ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 70,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ละวั ดท่ี ข้าลักษณะ
รายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดการ กษตร จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน พันธ์พืช ปย วั ด พาะชา ผ้าใบ ผ้าพลา ติก จอบ
พรวน อา าร ัตว์ ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับคอมพิว ตอร์ ชน มึกพิมพ์ มา ์ คีย์บอร์ด อปกรณ์ตอ
พวง า รับคอมพิว ตอร์ ละโปร กรมคอมพิว ตอร์ รือซอฟ วร์ท่ีมีราคาตอ
นวยไม กิน 20,000 บาท ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดอ่ืน จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ก่ียวกับวั ดท่ีไมได้ตั้งจายไว้ในวั ดประ ภทใดได้
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาใช้จายบริการระบบอิน ตอร์ น็ต ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจัดอยใน
ประ ภทน้ี
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งบลงทุน รวม 44,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
ครภัณฑ์โรงงาน

ครื่องกระ ทกคอนกรีต จานวน 27,000 บาท

จานวน 1 ครื่อง
คณูลักษณะพ้ืนฐาน
- รงดันไฟฟา 200 VAC
- กาลังไฟฟาไมน้อยกวา 1,500 วัตต์
- อัตราการกระ ทกไมน้อยกวา 1,400 ครั้งตอนาที
- 30 mm (1-3/16”) Hex Shank Demolition Hammer
- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 108 ลาดับท่ี 32 )
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ครื่อง ช่ือูมโล ะ จานวน 5,000 บาท
ครื่อง ช่ือมไฟฟา ขนาด 400 อมป จานวน 1 ครื่อง    
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- ต้ ช่ือมอิน วอร์ ตอร์ Inverter IGBT
- ช่ือมน่ิมด้วยระบบ ARC Force กระ ไฟ ถียร
- มีระบบ ารองไฟ ปองกันไฟตก
- มีพัดลมระบายความร้อนขนาดใ ญ ใช้งานตอ น่ืองได้นาน
- ใช้กับลวด ช่ือม L55 ลวด ตน ล /ลวด ล็ก ลอ ได้ 2.6-4.0 มม.
- ใช้กับไฟ 220VAC

- จัด าโดย ืบราคาจากท้องตลาด
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน ี่ปี พ.ศ.2561-2565 น้า 106 ลาดับท่ี 18 )
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ครื่องตัดโล ะ จานวน 5,000 บาท
ขนาด 14 น้ิว จานวน 1 ครื่อง    
คณลักษณะพ้ืนฐาน
- กาลังไฟฟาไมน้อยกวา 2,000 วัตต์
- ใช้กับ ผนตัด 355 มม. (14น้ิว)
- ความ ร็วรอบขณะ ดิน ครื่อง ปลา 3,800 รอบ/นาที
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ

1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า 108 ลาดับท่ี 35 )

ป๊ัมลมโรตารี จานวน 7,500 บาท

จานวน 1 ครื่อง
คณลักษณะ
- ขนาดป๊ัมลมไมน้อยกวา 3 HP
- รอบมอ ตอร์ไมน้อยกวา 2,850 รอบ/นาที
- ปริมาณลมไมน้อยกวา 250 ลิตร/นาที
- ความจถังลมไมน้อยกวา 50 ลิตร
- รงดันไมน้อยกวา 150 PSI
- กระ ไฟฟา 220 VAC
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ี
จัด ปนวั ด ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฏใน ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 น้า108 ลาดับท่ี 34)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,676,600 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคาจ้าง มาบคคลภายนอก จ้าง มาบริการตางๆ ละรายจายท่ี
ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

งบลงทุน รวม 1,666,600 บาท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,666,600 บาท
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการบรณะผิวทางคอนกรีต ริม ล็กถนน รืองดารงค์ จานวน 880,000 บาท

ริ่มจาก ยกถนน มค 2045 – ยกถนนอารีนวัตร ความกว้าง 3.7 - 4 มตร
ยาว 411.5 มตร นา 0.15 มตร พ้ืนท่ี 1,621.55 ตาราง มตร
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 41 ลาดับท่ี 3 )

โครงการปรับปรงอาคาร ถานท่ีู จานวน 300,000 บาท

ปรับปรงอาคาร ถานท่ี
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 42 ลาดับท่ี 6 )

งินชด ชย ัญญา บบปรับราคา (คา K ) จานวน 235,200 บาท

พ่ือจาย ปน งินชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K) ตามท่ีคณะกรรมการ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพั ดภาครัฐกา นดคาออก บบ คา
ควบคมงานท่ีจายใ ้ ก อกชน นิติบคคล รือบคคลภายนอก พ่ือใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
กอ ร้าง

คาออก บบ คาควบคมงานท่ีจายใ ้ ก อกชน นิติบคคล รือบคคลภายนอก พ่ือใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

คาออก บบ คาควบคมงาน จานวน 251,400 บาท
พ่ือจาย ปนคาออก บบ คาควบคมงานท่ีจายใ ้ อกชน นิติบคคล รือบคคล
ภายนอก พ่ือใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ

โครงการคลอง วย น้าใ  ละอนรักษ์ ิ่ง วดล้อม จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการคลอง วย น้าใ ละอนรักษ์ ิ่ง วดล้อม
โดยจาย ปนคาใช้จายในการจัดซื้อวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร คาปายโครงการ คาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทา
โครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 89 ลาดับท่ี 2 )

โครงการปลกต้นไม้ ฉลิมพระ กียรติ จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการปลกต้นไม้ ฉลิมพระ กียรติ โดยจาย ปนคา
ใช้จายในการจัดซื้อต้นไม้ คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คาปายโครงการ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 89 ลาดับท่ี 1 )
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดการ กษตร จานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน พันธ์พืช ปย วั ด พาะชา ผ้าใบ ผ้าพลา ติก จอบ
พรวน อา าร ัตว์ กากน้าตาล EM ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้าลักษณะรายจาย
ประ ภทน้ี ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ 

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 5,250,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 10,000 บาท

พ่ือ ปนคาบริการตางๆ คาบอกรับ นัง ือ นิตย าร ละ อก ารอ่ืนๆ คาจ้าง
มาบคคลภายนอก จ้างบริการตางๆ ละรายจายท่ี ข้าลักษณะรายจาย

ประ ภทน้ี
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รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม ข้าลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ
โครงการอา ารปลอดภัย จานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปนคาใช้จายในโครงการอา ารปลอดภัย โดยจาย ปนคาใช้จายใน
การตก ตง ถานท่ี คาวั ด อปกรณ์ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
ปายโครงการ คาวิทยากร คาปายประชา ัมพันธ์ ละคาใช้จายอ่ืนท่ีจา ปน
า รับการจัดทาโครงการ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ บิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ข้ารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 82 ลาดับท่ี 2 )

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วั ดไฟฟา ละวิทย จานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ายไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์
ไฟฟา ขา ลอดฟลออ ร ซนซ์ บรก กอร์ ายอากาศ รือ าอากาศ า รับ
วิทย ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดกอ ร้าง จานวน 20,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน กบไ
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ตะป ล็ก ้น ปนขาว ทอน้า ละอปกรณ์ประปา ฯลฯ ละวั ดท่ี
ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 200,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟาตลาดใน วนท่ี กินอัตรา
คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 5,000 บาท

พ่ือ ปนคาใช้น้าประปาการประปา วนภมิภาค
งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000,000 บาท
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างตลาด ด ทศบาลตาบลวาปีปทม จานวน 5,000,000 บาท

พ่ือจาย ปนคากอ ร้างตลาด ด ทศบาลตาบลวาปีปทม
(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 83 ลาดับท่ี 5 )
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 203,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 203,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 150,000 บาท

พ่ือ ปนคาจ้าง มาบคคลภายนอก จ้างบริการตางๆ ละรายจายท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 5,000 บาท

พ่ือ ปนคาบารงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ินตางๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามปกติ ละรายจายอ่ืนท่ี ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วั ดไฟฟา ละวิทย จานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ายไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์
ไฟฟา ขา ลอดฟลออ ร ซนซ์ บรก กอร์ ายอากาศ รือ าอากาศ า รับ
วิทย ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ละวั ดท่ี ข้า
ลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดกอ ร้าง จานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของท่ีมีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
ท่ีมีอายการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน กบไ
ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ชน ตลับ มตร ลกดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ตะป ล็ก ้น ปนขาว ทอน้า ละอปกรณ์ประปา ฯลฯ ละวั ดท่ี
ข้าลักษณะรายจายประ ภทน้ี
ถือปฏิบัติตามระ บียบ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง การปรับปรง ลักการจา นกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการพิจารณา ิ่งของท่ีจัด ปนวั ด
ละครภัณฑ์ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 28,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟาโรงฆา ัตว์ใน วนท่ี กินอัตรา
คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 5,000 บาท

พ่ือ ปนคากระ ไฟฟาโรงฆา ัตว์ใน วนท่ี กินอัตรา
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,227,500 บาท
งบกลาง รวม 11,227,500 บาท

งบกลาง รวม 11,227,500 บาท
งิน มทบกองทนประกัน ังคม จานวน 375,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน มทบกองทนประกัน ังคมพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 คา
จ้างพนักงานจ้าง งิน พ่ิมคาครองชีพ คาจ้างช่ัวคราว ปน งิน 6,611,800

บาท ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ดวนท่ี ด ท่ี มท 0809.5

/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 ละ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ดวนท่ี ด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
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บ้ียยังชีพผ้ งอาย จานวน 7,316,000 บาท
พ่ือจาย ปน งินคาโครงการ ร้าง ลักประกันด้านรายได้ใ ้ กผ้ งอาย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ กองค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจาย งิน ง คราะ ์ พ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บ้ียยังชีพผ้ ง
อายขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บ้ียยังชีพผ้ ง
อายขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

5) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บ้ียยังชีพผ้ ง
อายขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560

6) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15

มกราคม พ.ศ. 2556 รื่อง ซักซ้อม นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บ้ียยังชีพผ้ งอายขององค์กรปกครอง
วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 ละระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์

การจาย งิน บ้ียความพิการใ ้คนพิการขององค์กปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2553

7) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5

กรกฎาคม 2561 รื่อง การซักซ้อม นวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอด นนท่ัวไป งินอด นน า รับ
โครงการ ริม ร้าง วั ดิการทาง ังคมใ ้ กผ้พิการ ละทพพลภาพ โครงการ
นับ นนการจัด วั ดิการทาง ังคม กผ้ด้อยโอกา ทาง ังคม ละโครงการ
ร้าง ลักประกันรายได้ใ ้ กผ้ งอาย

(ปรากฎตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 73 ลาดับ 2 )
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บ้ียยังชีพคนพิการ จานวน 2,277,000 บาท
พ่ือจาย ปน งินคาโครงการ นับ นนการ ริม ร้าง วั ดิการทาง ังคม
ใ ้ กผ้พิการ รือทพพลภาพ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ กองค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจาย งิน ง คราะ ์ พ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548

3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บ้ียความพิการ
ใ ้คนพิการขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย บ้ียความพิการใ ้
คนพิการขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559

5) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15

มกราคม พ.ศ. 2556 รื่อง ซักซ้อม นวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บ้ียยังชีพผ้ งอายขององค์กรปกครอง
วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 ละระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์

การจาย งิน บ้ียความพิการใ ้คนพิการขององค์กปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2553

6) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24

มิถนายน 2559 รื่อง นวทางการจาย บ้ียความพิการ ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย บ้ียความพิการใ ้คนพิการ
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

7) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5

กรกฎาคม 2561 รื่อง การซักซ้อม นวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอด นนท่ัวไป งินอด นน า รับ
โครงการ ริม ร้าง วั ดิการทาง ังคมใ ้ กผ้พิการ ละทพพลภาพ โครงการ
นับ นนการจัด วั ดิการทาง ังคม กผ้ด้อยโอกา ทาง ังคม ละโครงการ
ร้าง ลักประกันรายได้ใ ้ กผ้ งอาย

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 74 ลาดับ 3)
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บ้ียยังชีพผ้ปวย อด ์ จานวน 12,000 บาท
พ่ือจาย ปน งิน ง คราะ ์คา บ้ียยังชีพผ้ปวย อด ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจายอานาจใ ้ กองค์กร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจาย งิน ง คราะ ์ พ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 ละ ข้อ 17

3) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5

กรกฎาคม 2561 รื่อง การซักซ้อม นวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอด นนท่ัวไป งินอด นน า รับ
โครงการ ริม ร้าง วั ดิการทาง ังคมใ ้ กผ้พิการ ละทพพลภาพ โครงการ
นับ นนการจัด วั ดิการทาง ังคม กผ้ด้อยโอกา ทาง ังคม ละโครงการ
ร้าง ลักประกันรายได้ใ ้ กผ้ งอาย

(ปรากฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 น้า 73 ลาดับท่ี 2)

ารองจาย จานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาใช้จายในกรณีท่ีไม ามารถคาดการณ์ได้ลวง น้าในกรณีจา ปน
รือ พียงพอตอการ ผชิญ ต าธารณภัยตลอดปี โดยนาไปใช้จาย พ่ือกรณี

ฉก ฉินท่ีมี าธารณภัย กิดข้ึน รือบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน
ปน วนรวม พ่ือปฏิบัติตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท
0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31พฤษภาคม 2560

รายจายตามข้อผกพัน

คาบารง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย จานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปนคาบารง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ตามข้อบังคับ
ของ มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ไมน้อยกวาร้อยละ ศษ น่ึง วน
กของรายรับจริงในปีท่ีลวงมา ล้ว
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งิน มทบกองทน วั ดิการชมชน จานวน 100,000 บาท
พ่ือจาย ปน งิน มทบกองทน วั ดิการชมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชม มื่อวันท่ี 29 มิถนายน 2553 ใ ้องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน มทบงบ
ประมาณกองทน วั ดิการชมชน โดยยึด ลักการประชาชนออม 1

วน องค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน มทบ 1 วน ละรัฐบาล มทบ 1

วน โดยใน วนขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ินควรมีจานวน ทาท่ีประชาชน
จาย ข้ากองทน ละไมควร กิน 365 บาทตอคนตอปี ละ ปนไปด้วยความ
อิ ระตามศักยภาพทางการคลัง พ่ือ ปนการ ง ริมใ ้ประชาชนมี วนรวมใน
การจัดบริการ าธารณะโดยยึดประโยชน์ ขของประชาชนจะได้รับ ปน
าคัญ ละ ร้าง ลักประกันความมั่นคงของชมชนฐานราก ฟนฟทนทาง ังคม
ละ ริม ร้างความ ข้ม ข็งของชมชนในการพัฒนาคณภาพชีวิตของ

ประชาชนใ ้ดีข้ึน ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ี มท 0891.4/ว
2502 ลงวัน
ท่ี 20 ิง าคม 2553 รื่อง นวทาง นับ นนการดา นินงานกองทน
วั ดิการชมชนขององค์กรปกครอง วนท้องถ่ิน

งิน มทบกองทน ลักประกัน ขภาพ จานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน มทบกองทนระบบ ลักประกัน ขภาพในระดับท้องถ่ิน รือ
พ้ืนท่ี ตามประกาศคณะกรรมการ ลักประกัน ขภาพ งชาติ รื่อง การ
กา นด ลัก กณฑ์ พ่ือ นับ นนใ ้องค์กรปกครอง วนท้องถ่ินดา นิน
งาน ละบริ ารจัดการกองทน ลักประกัน ขภาพในระดับท้องถ่ิน รือพ้ืน
ท่ี พ.ศ.2557
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งินชวยพิ ศษ จานวน 20,000 บาท
พ่ือจาย ปน งินชวยพิ ศษ กรณีดังน้ี
1. งินคาทาขวัญพนักงาน ละลกจ้าง กรณีพนักงาน ลกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง ประ บอันตราย รือบาด จ็บขณะปฏิบัติราชการตาม ิทธิอันพึงได้รับ
2. งิน ง คราะ ์ผ้ประ บภัย น่ืองจากการชวย ลือราชการ จาย ปน งิน
ง คราะ ์ งินชด ชย งินดารงชีพ ใ ้ กผ้ประ บภัย รือทายาท จากการ

ชวย ลือการปฏิบัติงานของชาติ รือการปฏิบัติตาม น้าท่ี
มนษยธรรม ตามพระราชบัญญัติ ง คราะ ์ผ้ประ บภัย น่ืองจากการชวย ลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ รือการปฏิบัติตาม น้าท่ีมนษยธรรม พ.ศ
.2543

3. งินทด ทนกรณีพนักงานงานประ บอันตราย จ็บปวย รือ ญ าย น่ือง
จากการทางานใ ้ราชการ พ่ือจาย ปน งินทด ทนใ ้ ก พนักงานจ้างท่ีมี ิทธิ
ได้รับ งินทด ทนกรณีพนักงานจ้างประ บอันตราย จ็บปวย รือ ญ
าย น่ืองจากการทางานใ ้ราชการ

4. คาตอบ ทนการออกจากงานโดยไมมีความผิด พ่ือจาย ปนคาตอบ ทนการ
ออกงานโดยไมมีความผิดของพนักงานจ้าง
- ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ละ นัง ั่งการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกา การจาย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่ืน
ในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535

2) นัง ือ านักงาน ก.จ., ก.ท. ละ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 90 ลงวัน
ท่ี 25 ธันวาคม 2560 รื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. ละ ก.อบต. รื่องประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการ ละพนักงาน วนท้องถ่ิน รื่อง ลัก กณฑ์ ละ
ง่ือนไขในการจาย งินชวยพิ ศษ กรณี ข้าราชการการ ละพนักงาน วนท้อง
ถ่ิน ผ้รับบานาญ ลกจ้าง ละ พนักงานงานจ้างถึง กความตาย
พ.ศ. 2560

งิน มทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้องถ่ิน (กบท.) จานวน 657,500 บาท

พ่ือจาย ปน งิน มทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้องถ่ิน โดย
คานวณจากประมาณการรายรับทกประ ภทยก ว้นประ ภทพันธบัตร งิน
ก้ งินท่ีมีผ้อทิศใ ้ ละ งินอด นน โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านักงานกอง
ทนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว28 ลงวันท่ี 21

กรกฎาคม 2559 ละ นัง ือ านักงานกองทนบา น็จบานาญข้าราชการ
วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบารุง ันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

50,000

เงิน มทบกองทุน
วั ดิการชุมชน

100,000

เงิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

120,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอด ์ 12,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

375,000

เบ้ียยังชีพผู้ ูงอายุ 7,316,000

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถ่ิน (กบท.)

657,500

ารองจ่าย 300,000

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,277,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถ่ิน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันท่ีพิมพ์ : 23/9/2562  16:17:14 หน้า : 1/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบารุง ันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

50,000

เงิน มทบกองทุน
วั ดิการชุมชน

100,000

เงิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

120,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอด ์ 12,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

375,000

เบ้ียยังชีพผู้ ูงอายุ 7,316,000

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถ่ิน (กบท.)

657,500

ารองจ่าย 300,000

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,277,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถ่ิน

1,556,000 1,556,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 407,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 22,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 1,248,000 1,039,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 224,000 721,000

เงินประจาตาแหน่ง 78,000 78,000

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 50,000

ค่าเบ้ียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถ่ิน

ค่าเช่าบ้าน 120,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 160,000 10,000 10,000

ค่าจ้างพิมพ์ใบเ ร็จรับ
เงิน

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

208,000 208,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 726,000 726,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,487,000 548,000 1,080,000 2,449,000 6,835,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 106,000 128,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

144,000 84,000 120,000 180,000 648,000

เงินเดือนพนักงาน 1,504,000 1,330,000 877,000 4,408,000 10,406,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 475,000 1,420,000

เงินประจาตาแหน่ง 78,000 60,000 18,000 288,000 600,000

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 89,000 40,000 5,000 259,000

ค่าเบ้ียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถ่ิน

144,000 200,000 344,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 60,000 108,000 444,000 852,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000 50,000 120,000 355,000

ค่าจ้างพิมพ์ใบเ ร็จรับ
เงิน

10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

96,000 96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอก าร

ค่าเช่าที่ราชพั ดุ

ค่าถ่ายเอก าร ค่าเย็บ
เล่มหนัง ือหรือเข้าปก
หนัง ือ

จ้างเหมาบริการเพ่ือ
เ ริมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ

360,000 400,000 180,000

จ้างเหมาปรับปรุงและดู
แลเว็บไซต์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
ังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

โครงการกิจกรรมวัน
ตรี ากลและวัน ตรี

ไทย
20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอก าร 48,000 48,000

ค่าเช่าที่ราชพั ดุ 203,000 203,000

ค่าถ่ายเอก าร ค่าเย็บ
เล่มหนัง ือหรือเข้าปก
หนัง ือ

50,000 50,000

จ้างเหมาบริการเพ่ือ
เ ริมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ

1,021,000 1,961,000

จ้างเหมาปรับปรุงและดู
แลเว็บไซต์

10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 5,000 50,000 115,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 450,000 580,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
ังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 500,000 500,000

โครงการกิจกรรมวัน
ตรี ากลและวัน ตรี

ไทย
20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน ัมพันธ์

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเ พติด

50,000

โครงการคลอง วย น้า
ใ  และอนุรักษ์ ิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ติดต่อ

โครงการจัดกิจกรรมคน
พิการ

20,000

โครงการจัดกิจกรรมผู้
ูงอายุ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
และแ ดงผลงาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน งกราต์

25,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน ัมพันธ์

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเ พติด

50,000

โครงการคลอง วย น้า
ใ  และอนุรักษ์ ิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ติดต่อ

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรมคน
พิการ

20,000

โครงการจัดกิจกรรมผู้
ูงอายุ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
และแ ดงผลงาน

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน งกราต์

25,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันท้อง
ถ่ินไทย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงาน
ออนซอนกลองยาว

100,000

โครงการจัดต้ังจุด
บริการเทศกาลปีใหม่

โครงการจัดต้ังจุด
บริการเทศกาล
งกรานต์

โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทา ื่อ
วาร าร

โครงการโตไปไม่โกง

โครงการถนนคนเดิน
ายวัฒนธรรมเมืองวาปี

ปทุม
50,000

โครงการเทศบาลบริการ
ประชาชน

โครงการประชา ัมพันธ์
เร่งรัดจัดเก็บภาษี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันท้อง
ถ่ินไทย

10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ออนซอนกลองยาว

100,000

โครงการจัดต้ังจุด
บริการเทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

โครงการจัดต้ังจุด
บริการเทศกาล
งกรานต์

10,000 10,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาล

50,000 50,000

โครงการจัดทา ื่อ
วาร าร

20,000 20,000

โครงการโตไปไม่โกง 5,000 5,000

โครงการถนนคนเดิน
ายวัฒนธรรมเมืองวาปี

ปทุม
50,000

โครงการเทศบาลบริการ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการประชา ัมพันธ์
เร่งรัดจัดเก็บภาษี

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา

10,000

โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาล

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีด้วยระบบ L-TAX 

3000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเ พติด

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอด ์

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทา าธารณ
ภัยและแผนฉุกเฉิน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร  
มาชิก ภาเทศบาล 

พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาล

โครงการพ้ืนที่ ีเขียว

โครงการเพ่ิมพูนประ
ิทธิภาพ อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา

10,000

โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาล

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีด้วยระบบ L-TAX 

3000

5,000 5,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเ พติด

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอด ์

5,000 5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทา าธารณ
ภัยและแผนฉุกเฉิน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร  
มาชิก ภาเทศบาล 

พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาล

100,000 100,000

โครงการพ้ืนที่ ีเขียว 5,000 5,000

โครงการเพ่ิมพูนประ
ิทธิภาพ อปพร.

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ

40,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการดูแล
ุขภาพ และ ิ่งแวดล้อม

ในชุมชนของ อ
ม.เทศบาลตาบลวาปี

ปทุม

โครงการ ่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน

20,000

โครงการ ่งเ ริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการ ่งเ ริม ถาบัน
ครอบครัวในชุมชน

20,000

โครงการ ่งเ ริม ุข
ภาวะและพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้มี
อายุยืน

50,000

โครงการ ่งเ ริม
ุขอนามัยในช่องปาก

ของเด็ก

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  ( ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ

40,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการดูแล
ุขภาพ และ ิ่งแวดล้อม

ในชุมชนของ อ
ม.เทศบาลตาบลวาปี

ปทุม

50,000 50,000

โครงการ ่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน

20,000

โครงการ ่งเ ริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการ ่งเ ริม ถาบัน
ครอบครัวในชุมชน

20,000

โครงการ ่งเ ริม ุข
ภาวะและพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้มี
อายุยืน

50,000

โครงการ ่งเ ริม
ุขอนามัยในช่องปาก

ของเด็ก
5,000 5,000

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  ( ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน )

14,400 14,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  ( ค่าอุปกรณ์การ
เรียน )

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน )

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  (ค่า นับ นุน
อาหารกลางวัน)

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การ อน)

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าหนัง ือเรียน)

โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
ุนัขบ้า

โครงการ ืบ านบุญซา
ฮะต้นน้าทางวัฒนธรรม

20,000

โครงการเ ริม ร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  ( ค่าอุปกรณ์การ
เรียน )

9,600 9,600

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน )

20,700 20,700

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา  (ค่า นับ นุน
อาหารกลางวัน)

343,000 343,000

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การ อน)

119,000 119,000

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าหนัง ือเรียน)

9,600 9,600

โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
ุนัขบ้า

35,000 35,000

โครงการ ืบ านบุญซา
ฮะต้นน้าทางวัฒนธรรม

20,000

โครงการเ ริม ร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเ ริม ร้าง
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ตรีเทศบาลเพ่ือยุติ

ความรุนแรง

20,000

โครงการห้อง มุด
อัจฉริยะ

โครงการอบรมขับข่ี
ปลอดภัยใ ่ใจวินัย
จราจร

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยรวมใจ
มานฉันท์ ร้าง รรค์
ามัคคี

โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาและ
การเลี้ยงดูบุตร

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 35,000 20,000 155,000

ค่าวัสดุ

วั ดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง 20,000 10,000 50,000

วั ดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเ ริม ร้าง
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ตรีเทศบาลเพ่ือยุติ

ความรุนแรง

20,000

โครงการห้อง มุด
อัจฉริยะ

5,000 5,000

โครงการอบรมขับข่ี
ปลอดภัยใ ่ใจวินัย
จราจร

20,000 20,000

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยรวมใจ
มานฉันท์ ร้าง รรค์
ามัคคี

10,000 10,000

โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาและ
การเลี้ยงดูบุตร

5,000 5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

10,000 10,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 15,000 120,000 300,000 670,000

ค่าวัสดุ

วั ดุเคร่ืองแต่งกาย 39,000 49,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง 50,000 5,000 135,000

วั ดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 60,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 80,000

วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 10,000 340,000

วั ดุเคร่ืองดับเพลิง

วั ดุงานบ้านงานครัว 80,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเ ริม (นม)

วั ดุการเกษตร 20,000 20,000

วั ดุก่อ ร้าง 30,000 200,000 50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วั ดุ านักงาน 15,000 30,000

วั ดุอื่น 10,000 5,000

วั ดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

10,000 10,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 10,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 228,000 25,000 25,000 61,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ านักงาน

เก้าอี้ทางาน

เคร่ืองทาลายเอก าร

เคร่ืองปรับอากาศ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 2,000 15,000 109,000

วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 350,000 5,000 795,000

วั ดุเคร่ืองดับเพลิง 65,000 65,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 20,000 80,000 180,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

50,000 50,000

ค่าอาหารเ ริม (นม) 5,490,700 5,490,700

วั ดุการเกษตร 2,000 42,000

วั ดุก่อ ร้าง 50,000 50,000 380,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 30,000 42,000

วั ดุ านักงาน 20,000 10,000 200,000 275,000

วั ดุอื่น 10,000 50,000 30,000 105,000

วั ดุการศึกษา 2,000 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

10,000 9,000 60,000 99,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 15,000 40,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 450,000 819,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 29,000 29,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 7,500 7,500

เคร่ืองทาลายเอก าร 20,000 20,000

เคร่ืองปรับอากาศ 150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้กระจกโชว์ ินค้า 5,600

ตู้เก็บเอก าร 5,500

โต๊ะทางาน

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 4,600

โต๊ะพับอเนกประ งค์
หน้าขาว

โต๊ะหมู่บูชา ชุดหมู่9

ถังแช่น้าแข็ง

ถังน้าแบบ แตนเล

พัดลมติดผนัง

พัดลมอุต าหกรรม

โพเด่ียมไม้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 

In One

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน

16,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

16,000

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้กระจกโชว์ ินค้า 5,600

ตู้เก็บเอก าร 5,500

โต๊ะทางาน 4,600 4,600

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 4,600 9,200

โต๊ะพับอเนกประ งค์
หน้าขาว

20,000 20,000

โต๊ะหมู่บูชา ชุดหมู่9 15,000 15,000

ถังแช่น้าแข็ง 10,000 10,000

ถังน้าแบบ แตนเล 25,000 25,000

พัดลมติดผนัง 10,000 10,000

พัดลมอุต าหกรรม 16,200 16,200

โพเด่ียมไม้ 15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 

In One
34,000 34,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน

16,000 32,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

16,000

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ัง

8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์

8,000

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) าหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink 

Thak Printer)

4,300

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Thak Printer)

เคร่ือง แกนเนอร์

เครืืืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังพิมพ์ (Ink 

Thak Printer )

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลาโพงอเนกประ งค์
เคลื่อนที่

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ะพาย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์

8,000

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) าหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

4,300 4,300

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink 

Thak Printer)

4,300

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Thak Printer)

4,300 4,300

เคร่ือง แกนเนอร์ 18,000 18,000

เครืืืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังพิมพ์ (Ink 

Thak Printer )

4,300 4,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลาโพงอเนกประ งค์
เคลื่อนที่

12,000 12,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ะพาย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง

รถเก็บขนขยะ 225,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองกระแทกคอนกรีต 27,000

เคร่ืองเจีย

เคร่ืองเชื่อมโลหะ

เคร่ืองเชื่อืมโลหะ 5,000

เคร่ืองตัดโลหะ 5,000

เคร่ืองตัดเหล็ก

ป๊ัมลมโรตารี 7,500

ว่านไฟฟ้า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการก่อ ร้างตลาด
ดเทศบาลตาบลวาปี

ปทุม
5,000,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการบูรณะผิวทาง
คอนกรีตเ ริมเหล็กถนน
เรืองดารงค์

880,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง

รถเก็บขนขยะ 225,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองกระแทกคอนกรีต 27,000

เคร่ืองเจีย 3,000 3,000

เคร่ืองเชื่อมโลหะ 5,000 5,000

เคร่ืองเชื่อืมโลหะ 5,000

เคร่ืองตัดโลหะ 5,000

เคร่ืองตัดเหล็ก 5,000 5,000

ป๊ัมลมโรตารี 7,500

ว่านไฟฟ้า 3,000 3,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

65,400 65,400

ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการก่อ ร้างตลาด
ดเทศบาลตาบลวาปี

ปทุม
5,000,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการบูรณะผิวทาง
คอนกรีตเ ริมเหล็กถนน
เรืองดารงค์

880,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคา
ร ถานที่ื

300,000

โครงการ มทบก่อ ร้าง
ระบบรวบรวมและ
ระบบบาบัดน้าเ ีย
เทศบาลตาบลวาปีปทุม

600,000

เงินชดเชย ัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K )

235,200

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้
มาซ่ึง ิ่งก่อ ร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน

251,400

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความ
พึงพอใจในการบริการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มผู้ ูงอายุ 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน

320,000

อุดหนุน ภาองค์กร
ชุมชน

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
าธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคา
ร ถานที่ื

300,000

โครงการ มทบก่อ ร้าง
ระบบรวบรวมและ
ระบบบาบัดน้าเ ีย
เทศบาลตาบลวาปีปทุม

600,000

เงินชดเชย ัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K )

235,200

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้
มาซ่ึง ิ่งก่อ ร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน

251,400

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความ
พึงพอใจในการบริการ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มผู้ ูงอายุ 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน

320,000

อุดหนุน ภาองค์กร
ชุมชน

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
าธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข

เงินอุดหนุน ่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน

30,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
าธารณะ

25,000

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา  ภายใน
โรงเรียนวาปีปทุม

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด  รร.เมืองวาปีทุม

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด  รร.อนุบาลวาปีปทุม

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนระดับอาเภอ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

อุดหนุนืขยายเขต
ประปา

25,000

รวม 11,227,500 5,453,000 40,000 5,238,100 460,000 3,072,700 2,648,600 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข

140,000 140,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน

30,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
าธารณะ

25,000

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา  ภายใน
โรงเรียนวาปีปทุม

30,000 30,000

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด  รร.เมืองวาปีทุม

15,000 15,000

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด  รร.อนุบาลวาปีปทุม

10,000 10,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี

10,000 10,000

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนระดับอาเภอ

15,000 15,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

11,160,000 11,160,000

อุดหนุนืขยายเขต
ประปา

25,000

รวม 3,928,300 19,846,000 3,557,000 15,501,900 71,093,100
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