




ส่วนท่ี 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนทรพัย์รบัจ าน า  0.00 บาท

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล  0.00 บาท

เงนิฝากธนาคาร     1,362,958.51 บาท

ทุนส ารองเงนิสะสม  0.00 บาท

กูเ้งนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ  0.00 บาท

ก าไรสะสม  0.00 บาท

เงนิสะสม  922,910.10 บาท

รายรบัจรงิ  894,890.22 บาท

รายจา่ยจรงิ         535,841.81 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการประปา   กจิการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2562

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จ านวน 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน 3,375,100.00 บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 9,766,338.06 บาท

งบลงทุน 6,550,968.00 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 บาท

งบบคุลากร 13,355,496.54 บาท

งบด าเนนิงาน 8,572,069.30 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 48,012,492.95 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง 16,158,859.11 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 31,576,858.00 บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 9,689,808.06 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 26,287,838.37 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 26,870.00 บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 359,092.12 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 250,728.37 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 67,620,354.31 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 9,118,967.45 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 1 โครงการ รวม 10,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน 18 โครงการ รวม 2,364,427.13 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 13,556,598.77 บาท

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 12,682,996.91 บาท

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลต าบลวงัศาลา จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาเทศบาล

ต าบลวงัศาลาอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารเทศบาลต าบลวงัศาลาจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึ

สถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวงัศาลา

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 48,031,980.42 บาท

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ >>  2



รายรบัจรงิ ปี  2561

8,049,898.22

548,522.15

288,394.76

43,252.00

8,930,067.13

31,145,047.98

31,145,047.98

32,991,403.00

32,991,403.00

73,066,518.11รวม 70,670,000.00 75,000,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 36,119,000.00 35,400,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่
36,119,000.00 35,400,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
26,726,000.00 29,550,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจดัสรร 26,726,000.00 29,550,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 105,000.00 56,000.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 7,825,000.00 10,050,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 487,000.00 531,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 233,000.00 313,000.00

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 7,000,000.00 9,150,000.00

ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ
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รายจ่ายจรงิปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

งบกลาง 18,803,638.58 22,764,700.00 22,870,000.00

งบบคุลากร 15,998,662.00 19,996,200.00 21,048,400.00

งบด าเนนิงาน 10,646,822.37 16,381,000.00 17,817,900.00

งบลงทุน 7,553,814.00 7,752,100.00 10,062,700.00

งบรายจา่ยอืน่ 1,018,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงนิอดุหนุน 3,798,900.00 3,741,000.00 3,171,000.00

57,819,836.95 70,665,000.00 75,000,000.00

57,819,836.95 70,665,000.00 75,000,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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ส่วนท่ี 2

เทศบญัญัติ

เรือ่ง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทสบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

แผนงานงบกลาง 22,870,000

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 75,000,000

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,322,700

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 430,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานสาธารณสขุ 4,804,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 19,324,600

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,004,500

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 6,534,000

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 17,680,200

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย
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7,340,400 3,128,000 11,092,400

2,850,000 0 2,850,000

4,490,400 3,128,000 8,242,400

4,428,000 1,626,000 6,159,000

709,000 891,000 1,650,000

2,175,000 375,000 2,605,000

662,000 340,000 1,002,000

882,000 20,000 902,000

293,000 79,800 372,800

293,000 79,800 372,800

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

26,000 0 26,000

26,000 0 26,000

12,117,400 4,833,800 17,680,200

งบลงทุน 0

งบด าเนินงาน 105,000

    คา่ตอบแทน 50,000

    คา่ใช้สอย 55,000

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

                                             รวม 729,000

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบรายจ่ายอืน่ 0

    รายจา่ยอืน่ 0

งานบรหิารงานคลงั รวมงบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

    คา่วสัดุ 0

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบบุคลากร 624,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 624,000

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ
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1,217,000 1,217,000

1,217,000 1,217,000

133,000 758,000

93,000 133,000

40,000 280,000

0 345,000

9,500 29,500

9,500 29,500

1,359,500 2,004,500

1,369,000 1,369,000

1,369,000 1,369,000

240,000 2,130,000

180,000 180,000

60,000 610,000

0 1,340,000

10,000 10,000

10,000 10,000

0 3,025,000

0 3,025,000

1,619,000 6,534,000

    เงนิอดุหนุน 3,025,000

                                             รวม 4,915,000

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบเงนิอุดหนุน 3,025,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 550,000

    คา่วสัดุ 1,340,000

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 1,890,000

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศกึษา
รวมงบ

งบลงทุน 20,000

    คา่ครุภณัฑ์ 20,000

                                             รวม 645,000

    คา่ตอบแทน 40,000

    คา่ใช้สอย 240,000

    คา่วสัดุ 345,000

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 625,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ

รกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

และระงบัอคัคีภยั
รวมงบ
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1,732,000 1,732,000

1,732,000 1,732,000

980,000 3,023,000

265,000 355,000

220,000 2,067,000

345,000 451,000

150,000 150,000

49,000 49,000

49,000 49,000

2,761,000 4,804,000

30,000

30,000

30,000

งบด าเนินงาน 30,000

    คา่ใช้สอย 30,000

                                             รวม 30,000

    คา่ครุภณัฑ์ 0

                                             รวม 2,043,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์
รวมงบ

    คา่วสัดุ 106,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบด าเนินงาน 2,043,000

    คา่ตอบแทน 90,000

    คา่ใช้สอย 1,847,000

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน่
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4,286,000 960,000 5,246,000

4,286,000 960,000 5,246,000

857,900 2,310,000 4,477,900

563,900 80,000 643,900

100,000 1,700,000 2,400,000

192,000 530,000 1,432,000

2,000 0 2,000

381,100 73,000 9,600,700

381,100 73,000 454,100

0 0 9,146,600

5,525,000 3,343,000 19,324,600

392,000 392,000

392,000 392,000

130,000 860,000

110,000 110,000

20,000 750,000

700 700

700 700

0 70,000

0 70,000

522,700 1,322,700

    เงนิอดุหนุน 70,000

                                             รวม 800,000

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบเงนิอุดหนุน 70,000

งบด าเนินงาน 730,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 730,000

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 9,146,600

                                             รวม 10,456,600

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้ง

ความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 9,146,600

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 600,000

    คา่วสัดุ 710,000

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 1,310,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏกิูล
รวมงบ
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250,000 380,000

150,000 280,000

100,000 100,000

50,000 50,000

50,000 50,000

300,000 430,000

22,870,000

22,870,000

22,870,000

งบกลาง 22,870,000

    งบกลาง 22,870,000

                                             รวม 22,870,000

                                             รวม 130,000

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

    คา่วสัดุ 0

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

รวมงบ

งบด าเนินงาน 130,000

    คา่ใช้สอย 130,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่
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ยอดรวม

17,680,200

2,004,500

6,534,000

4,804,000

30,000

19,324,600

1,322,700

430,000

22,870,000

75,000,000

ยอดรวม

11,000

939,000

950,000

ต าแหน่ง นายอ าเภอทา่มว่ง ปฏบิตัริาชการแทน ผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรีุ

เห็นชอบ

(นายอธสิรรค์  อนิทร์ตรา)

(ลงนาม)......อธสิรรค์  อนิทร์ตรา...........

(นายปรีชา  บวับาน)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวงัศาลา

(ลงนาม)......ปรีชา  บวับาน..........

ประกาศ ณ วนัที ่.......28  กนัยายน  2562........

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลวงัศาลามหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

งบ

งบกลาง

งบด าเนนิงาน

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลวงัศาลาปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ

จา่ยเงนิของเทศบาลต าบลวงัศาลา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 950,000 บาท ดงัน้ี

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวน

รวมท ัง้สิน้ 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 75,950,000 บาท

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอท่ามว่ง  จงัหวดักาญจนบุรี

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) 2562 มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล

วงัศาลา และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรีุ

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 100.00

6,034,252.23 7,374,836.47 -98.46

212,789.55 144,290.75 -86.67

406,230.00 530,771.00 57.14

0.00 0.00 100.00

6,653,271.78 8,049,898.22

3,298.00 3,802.40 150.00

0.00 0.00 0.00

16,786.00 89,344.00 60.00

163,580.00 150,140.00 0.00

8,350.00 8,650.00 0.00

40.00 100.00 50.00

1,210.00 1,320.00 0.00

7,600.00 8,100.00 40.00

14,100.00 189,000.00 0.00

88,332.07 32,975.75 0.00

8,610.00 3,860.00 20.00

50,900.00 56,700.00 8.70

3,000.00 2,000.00 0.00

2,500.00 1,500.00 150.00

690.00 1,030.00 0.00     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 905.00 1,000.00 % 1,000.00

     คา่ใบอนุญาตให้ต ัง้ตลาดเอกชน 2,500.00 2,000.00 % 5,000.00

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร

ในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร
3,000.00 3,000.00 % 3,000.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 50,450.00 46,000.00 % 50,000.00

     คา่ปรบัอืน่ ๆ 7,470.00 5,000.00 % 6,000.00

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 250,054.17 50,000.00 % 50,000.00

     คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 575,883.33 150,000.00 % 150,000.00

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 7,600.00 5,000.00 % 7,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 1,470.00 2,000.00 % 2,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 460.00 2,000.00 % 3,000.00

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร
8,300.00 8,000.00 % 8,000.00

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 137,140.00 160,000.00 % 160,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 28,371.50 50,000.00 % 80,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 500.00 % 500.00

20,000.00

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 5,824,710.05

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 3,123.40 2,000.00 % 5,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%)

รวมหมวดภาษีอากร 6,355,861.55 7,000,000.00 9,150,000.00

     ภาษีป้าย 349,331.00 350,000.00 % 550,000.00

     อากรการฆา่สตัว์ 0.00 0.00 %                       7,000.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 181,820.50 150,000.00 %

ปี 2563

 

6,500,000.00 % 100,000.00

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอ ทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

     ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 0.00 0.00 %               8,473,000.00

หมวดภาษีอากร

รายรบัจรงิ ประมาณการ
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ปี 2560 ปี 2561ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

รายรบัจรงิ ประมาณการ

0.00 0.00 0.00

368,996.07 548,522.15

250,890.05 276,394.76 36.36

15,180.00 12,000.00 0.00

266,070.05 288,394.76

271,300.00 40,800.00 -50.00

388.00 2,452.00 20.00

271,688.00 43,252.00

439,489.93 697,216.54 8.11

9,521,480.49 10,790,736.97 11.11

5,014,721.18 5,484,040.14 14.58

224,420.39 49,673.79 50.00

2,468,173.17 0.00 -100.00

5,948,006.96 9,527,131.20 32.35

124,450.86 106,649.34 0.00

83,485.13 80,997.00 -20.00

3,762,341.00 4,408,603.00 36.30

0.00 0.00 0.00

27,586,569.11 31,145,047.98

32,931,373.00 32,991,403.00 -1.99

32,931,373.00 32,991,403.00

68,077,968.01 73,066,518.11รวมทุกหมวด 48,733,292.08 70,670,000.00 75,000,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 15,576,302.00 36,119,000.00 35,400,000.00

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ

ถา่ยโอนเลือกท า
15,576,302.00 36,119,000.00 % 35,400,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมหมวดภาษีจดัสรร 25,301,648.46 26,726,000.00 29,550,000.00

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ
2,754,908.00 3,000,000.00 % 4,089,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 89,854.99 100,000.00 % 80,000.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 114,732.93 100,000.00 % 100,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 5,239,786.10 6,800,000.00 % 9,000,000.00

     ภาษีสรุา 2,435,967.47 2,250,000.00 % 0.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 125,880.09 120,000.00 % 180,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 5,038,199.76 4,800,000.00 % 5,500,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,866,884.32 9,000,000.00 % 10,000,000.00

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 635,434.80 555,000.00 % 600,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 147,650.00 105,000.00 56,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 3,650.00 5,000.00 % 6,000.00

     คา่ขายแบบแปลน 144,000.00 100,000.00 % 50,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 275,102.67 233,000.00 313,000.00

     รายไดจ้ากทรพัย์สนิอืน่ ๆ 10,000.00 13,000.00 % 13,000.00

     ดอกเบี้ย 265,102.67 220,000.00 % 300,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 1,076,727.40 487,000.00 531,000.00

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 500.00 % 500.00
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รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน 7,000       บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

100,000
 ต้ังรับภาษโีรงเรือนและที่ดินค๎างจําย
ภาษีบ ารงุทอ้งที่ 20,000

 ประมาณการตามที่กฎหมายวาํด๎วยภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร๎างก าหนด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 8,473,000

 ต้ังรับภาษบี ารุงทอ๎งที่ค๎างจําย
ภาษีปา้ย 550,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

อากรการฆ่าสัตว์
 ประมาณการรายรับ ตามพระราชบญัญัติควบคุมการฆําสัตวเ์พื่อการจ าหนํวยเนื้อสัตว ์ก าหนด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทาํมํวง  จังหวดักาญจนบรีุ

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 9,150,000

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น 75,000,000   บาท  แยกเปน็

ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 500
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 80,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 531,000

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร 8,000
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนราษฎร 3,000

 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 160,000
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนพาณชิย์ 2,000
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 7,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 150,000

ค่าปรบัอ่ืน ๆ 6,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 50,000

 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าปรบัการผิดสัญญา 50,000
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 5,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยายเสียง 1,000

 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครวั หรอืพ้ืนที่ใด ซ่ึงมี
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

3,000

 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน 313,000

ดอกเบี้ย 300,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 500
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าขายแบบแปลน 50,000
 ประมาณการรายรับต่ ากวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

รายได้เบด็เตล็ดอ่ืนๆ 6,000

รายได้จากทรพัย์สินอ่ืน ๆ 13,000
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 56,000

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 600,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 29,550,000
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รวม บาท

จ านวน บาท

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,000,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 180,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต 9,000,000

 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,500,000
 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

 ประมาณการรายรับต่ ากวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 35,400,000

เงนิอุดหนุนทั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 35,400,000

 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์
ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 1,000
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 80,000
 ประมาณการรายรับต่ ากวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 4,089,000

 ประมาณการรายรับสูงกวาํปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์
ค่าภาคหลวงแร่ 100,000
 ประมาณการรายรับเทาํกับปทีี่แล๎ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผํานมาเปน็เกณฑ์
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ปี 2560 ปี 2561

725,760.00 725,760.00 0 %

180,000.00 180,000.00 0 %

180,000.00 180,000.00 0 %

207,360.00 207,360.00 0 %

1,477,540.00 1,425,840.00 -0.01 %

2,770,660.00 2,718,960.00

2,309,920.00 2,595,960.00 -4.52 %

151,830.00 151,200.00 0 %

193,200.00 193,200.00 0 %

186,960.00 0.00 0 %

674,964.00 686,772.00 -2.65 %

70,140.00 66,024.00 -46.03 %

3,587,014.00 3,693,156.00

6,357,674.00 6,412,116.00

0.00 0.00 36.54 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

132,500.00 126,000.00 20 %

22,900.00 33,400.00 65.71 %

155,400.00 159,400.00

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่มว่ง    จงัหวดักาญจนบรีุ

งานบรหิารท ั่วไป

งบบุคลากร

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล
207,360.00 208,000.00 208,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,544,402.00 1,556,200.00 1,556,000

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 725,760.00 726,000.00 726,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 189,000.00 194,000.00 194,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 183,600.00 0.00 0

เงนิเดอืนพนกังาน 2,264,640.00 3,575,000.00 3,413,400

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 156,960.00 152,000.00 152,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,837,522.00 2,850,200.00 2,850,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,529,788.00 4,700,000.00 4,490,400

รวมงบบุคลากร 6,367,310.00 7,550,200.00 7,340,400

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 663,588.00 716,000.00 697,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 72,000.00 63,000.00 34,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 22,460.00 52,500.00 87,000

รวมคา่ตอบแทน 148,740.00 537,500.00 709,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,280.00 10,000.00 10,000

คา่เชา่บา้น 123,000.00 210,000.00 252,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 260,000.00 355,000

คา่เบี้ยประชุม 0.00 5,000.00 5,000
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

77,510.00 185,965.00 0 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 100 %

29,700.00 10,845.00 0 %

0.00 0.00 100 %

103,546.00 186,290.00 19.4 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 33,920.00 -80.39 %

388,899.00 0.00 -60 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

9,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

6,000.00 24,680.00 -16.67 %

176,250.00 187,800.00 0 %

87,566.13 169,198.78 -25 %

879,271.13 798,698.78

346,904.00 249,782.00 8.72 %

1,955.00 5,785.00 0 %

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 39,000.00 50,000.00 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 240,000.00 160,000

คา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ 0.00 0.00 90,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 67,715.00 0.00 0

โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 0.00 50,000.00 20,000

โครงการวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธเิบศร หรือวนัพอ่แห่งชาติ
0.00 0.00 50,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 0.00 500,000.00 0

โครงการจดังานราชพธีิและวนัส าคญัของชาติ 0.00 510,000.00 100,000

การจดัการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่ 0.00 0.00 700,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 88,923.00 167,500.00 200,000

โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 116,600.00 0.00 0

โครงการวนัแมแ่ห่งชาติ 99,990.00 120,000.00 100,000

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ 0.00 0.00 100,000

โครงการวนัเทศบาล 0.00 5,000.00 5,000

โครงการวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลง

กรณ บดนิทรเทพยวรางกูร (รชักาลที ่10)
0.00 200,000.00 0

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั
0.00 0.00 200,000

วสัดสุ านกังาน 268,889.00 246,500.00 268,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 7,690.00 20,000.00 20,000

รวมคา่ใช้สอย 818,224.57 2,292,500.00 2,175,000

คา่วสัดุ

โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพ และสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมให้แกผู่บ้รหิาร สท. พนกังาน และพนกังานจา้ง
197,660.00 250,000.00 250,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 208,336.57 200,000.00 150,000
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

29,757.00 25,462.00 0 %

6,759.00 9,764.80 0 %

16,237.20 6,250.00 0 %

104,722.00 106,690.00 0 %

1,290.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

133,870.00 98,040.00 0 %

641,494.20 501,773.80

520,278.53 476,502.60 0 %

61,772.96 60,268.99 0 %

263.00 3,278.00 0 %

112,007.60 109,332.60 0 %

694,322.09 649,382.19

2,370,487.42 2,109,254.77

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 278.26 %

0.00 16,500.00 0 %

6,600.00 0.00 0 %

42,000.00 0.00 0 %

0.00 56,000.00 0 %

196,600.00 0.00 0 %

14,400.00 0.00 0 %

0.00 12,900.00 0 %

0.00 82,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 990.00 0 %

0.00 136,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

วสัดกุารเกษตร 590.00 20,000.00 20,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 4,000.00 4,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 17,748.12 30,000.00 30,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 104,075.00 150,000.00 150,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 30,407.10 30,000.00 30,000

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 20,000.00 20,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 62,297.96 70,000.00 70,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 0.00 4,000.00 4,000

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 593,474.04 700,000.00 700,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 92,750.00 120,000.00 120,000

รวมคา่วสัดุ 522,149.22 640,500.00 662,000

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 2,242,271.49 4,352,500.00 4,428,000

งบลงทุน

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 97,385.70 108,000.00 108,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 753,157.70 882,000.00 882,000

จดัซ้ือเกา้อีแ้บบพนกัพงิ มทีีท่า้วแขน และมลีอ้เลือ่น 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสตกิ 0.00 0.00 0

เครือ่งฟอกอากาศ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเกา้อี ้แบบมพีนกัพงิ 0.00 0.00 0

คา่จดัซ้ือเครือ่งดดูฝุ่ น 13,500.00 0.00 0

เครือ่งปรบัอากาศ แบบเยกสว่น 0.00 46,000.00 174,000

จดัซ้ือโทรศพัท์เคลือ่นที(่มอืถือ) 12,900.00 0.00 0

จดัซ้ือโทรศพัท์ส านกังาน 0.00 4,000.00 4,000

จดัซ้ือโตะ๊ปฏบิตังิาน 0.00 0.00 0

จดัซ้ือโตะ๊พบัอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือโตะ๊ท างาน 0.00 0.00 0

จดัซ้ือล าโพง ชุดควบคมุเครือ่งเสยีง  และไมโครโฟน 158,000.00 0.00 0

เครือ่งขยายเสยีงเคลือ่นที่ 0.00 0.00 13,000

เครือ่งบนัทกึเสยีง 0.00 0.00 7,000

พดัลมไอเย็น 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้  >>  20



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

0.00 21,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 17,000.00 0 %

0.00 4,066.00 -100 %

22,000.00 0.00 0 %

21,000.00 0.00 0 %

7,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

310,500.00 346,456.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 34,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 34,500.00

310,500.00 380,956.00

18,000.00 18,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

18,000.00 18,000.00

18,000.00 18,000.00

0.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

36,296.40 36,000.00 0 %

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 10,000.00 0

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0

เครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0.00 0.00 15,000

เครือ่งพมิพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0.00 0.00 0

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0

เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 0.00 0.00 30,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 50,000.00 50,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction 7,600.00 0.00 0

จดัซ้ือระบบกลอ้งวงจรปิด 97,100.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานประวลผล 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ 119,000.00 0.00 0

โครงการขยายเขตเสยีงตามสายภายในเขตเทศบาล 798,220.00 0.00 0

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรบัปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล 0.00 107,000.00 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 289,100.00 217,000.00 293,000

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รวมคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,085,720.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 1,374,820.00 217,000.00 293,000

โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมห้องน ้าภายในเทศบาลต าบลวงัศาลา 168,500.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมรายจ่ายอืน่ 18,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน่ 18,000.00 30,000.00 30,000

รายจา่ยอืน่ 18,000.00 0.00 0

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆ 0.00 30,000.00 30,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 6,000.00 0.00 0

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0

โครงการอดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 30,000.00 0

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้  >>  21



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

20,000.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

56,296.40 86,000.00

56,296.40 86,000.00

9,112,957.82 9,006,326.77

260,280.00 1,434.00 -5.8 %

211,524.00 215,748.00 2.18 %

471,804.00 217,182.00

471,804.00 217,182.00

0.00 0.00 21.95 %

36,000.00 0.00 -100 %

36,000.00 0.00

0.00 0.00 0 %

17,768.00 6,400.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

39,203.00 6,531.00 0 %

0.00 0.00 100 %

56,971.00 12,931.00

92,971.00 12,931.00

โครงการพฒันาสูค่วามเป็นเลศิดา้นการให้บรกิารของส านกัทะเบยีน

อ าเภอทา่มว่ง
0.00 20,000.00 0

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 20,000.00 0.00 0

โครงการจดักจิกรรมงานรฐัพธีิในวนัส าคญัของชาตแิละกจิกรรมตาม

นโยบายของจงัหวดักาญจนบรีุ
0.00 6,000.00 6,000

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบบุคลากร

รวมงบเงนิอุดหนุน 26,000.00 76,000.00 26,000

รวมงานบรหิารท ั่วไป 10,028,401.49 12,225,700.00 12,117,400

โครงการด าเนินงานตามภารกจิของเหลา่กาชาดจงัหวดักาญจนบรีุ 0.00 20,000.00 20,000

รวมเงนิอุดหนุน 26,000.00 76,000.00 26,000

รวมงบบุคลากร 466,124.00 643,000.00 624,000

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 207,384.00 229,000.00 234,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 466,124.00 643,000.00 624,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 258,740.00 414,000.00 390,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

คา่เชา่บา้น 36,000.00 5,000.00 0

รวมคา่ตอบแทน 36,000.00 46,000.00 50,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 41,000.00 50,000

โครงการจดัการประชุมประชาคมหมูบ่า้น 29,158.00 0.00 0

โครงการจดัประชุมประชาคม 0.00 0.00 30,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 6,696.00 20,000.00 20,000

โครงการจดัการประชุมประชาคม 0.00 30,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 5,000.00 5,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบลงทุน

รวมคา่ใช้สอย 35,854.00 55,000.00 55,000

รวมงบด าเนินงาน 71,854.00 101,000.00 105,000
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

564,775.00 230,113.00

1,727,640.00 1,828,680.00 4.35 %

18,000.00 60,000.00 0 %

367,800.00 313,130.00 8.7 %

0.00 0.00 0 %

134,724.00 164,122.00 2.21 %

24,000.00 24,976.00 0 %

2,272,164.00 2,390,908.00

2,272,164.00 2,390,908.00

11,000.00 12,500.00 -1.72 %

0.00 0.00 16.28 %

0.00 0.00 0 %

27,240.00 21,270.00 127.27 %

38,240.00 33,770.00

105.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

54,227.00 96,093.00 0 %

14,512.00 451,572.00 0 %

13,610.00 39,366.41 0 %

82,454.00 587,031.41

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 5,000.00 0

คา่ครุภณัฑ์

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 537,978.00 749,000.00 729,000

งานบรหิารงานคลงั

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 5,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 5,000.00 0

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 218,494.00 362,000.00 370,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 48,000.00 48,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 352,350.00 230,000.00 250,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 7,050.00 0.00 0

เงนิเดอืนพนกังาน 1,674,320.00 2,300,000.00 2,400,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 55,500.00 60,000.00 60,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 8,500.00 814,000.00 800,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 4,300.00 5,000

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,331,714.00 3,000,000.00 3,128,000

รวมงบบุคลากร 2,331,714.00 3,000,000.00 3,128,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 165.00 0.00 0

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 5,000.00 5,000

รวมคา่ตอบแทน 47,185.00 876,300.00 891,000

คา่ใช้สอย

คา่เชา่บา้น 11,400.00 36,000.00 36,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 27,285.00 22,000.00 50,000

รวมคา่ใช้สอย 77,064.00 375,000.00 375,000

คา่วสัดุ

โครงการปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 27,975.00 220,000.00 220,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 18,679.00 70,000.00 70,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,245.00 80,000.00 80,000
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71,092.05 101,375.35 0 %

0.00 0.00 0 %

6,099.00 35,894.00 25 %

14,000.00 11,100.00 50 %

103,040.00 97,650.00 0 %

194,231.05 246,019.35

 

25,000.00 10,000.00 0 %

25,000.00 10,000.00

339,925.05 876,820.76

0.00 64,800.00 -100 %

0.00 28,000.00 0 %

65,000.00 0.00 0 %

0.00 27,000.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 4,048.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

785,000.00 0.00 0 %

0.00 19,300.00 0 %

0.00 14,200.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

วสัดคุอมพวิเตอร์ 138,360.00 120,000.00 120,000

รวมคา่วสัดุ 205,232.00 320,000.00 340,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,926.00 40,000.00 50,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 16,580.00 20,000.00 30,000

วสัดสุ านกังาน 45,366.00 105,000.00 105,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 35,000.00 35,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่สาธารณูปโภค 24,800.00 20,000.00 20,000

รวมงบด าเนินงาน 354,281.00 1,591,300.00 1,626,000

คา่สาธารณูปโภค

คา่บรกิารไปรษณีย์ 24,800.00 20,000.00 20,000

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 16,500.00 0

จดัซ้ือตูเ้หล็ก 0.00 23,700.00 0

จดัซ้ือเกา้อี ้ชนิดลอ้เลือ่น 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งถา่ยเอกสาร 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เครือ่งปรบัอากาศ 0.00 32,400.00 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถบรรทกุ (ดเีซล) 0.00 0.00 0

โตะ๊คอมพวิเตอร์ส านกังาน 0.00 0.00 10,000

โตะ๊ปฏบิตังิานส านกังาน 0.00 0.00 5,000

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือโทรศพัท์ส านกังาน 0.00 0.00 0

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 0.00 0.00 17,800

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 15,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครื่อ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเซอร์ หรือชนิด LED สี 0.00 17,000.00 0

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ 0.00 700.00 0

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 0.00 44,000.00 22,000

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน และเครือ่งพมิพ์ 23,600.00 0.00 0
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0.00 0.00 0 %

850,000.00 167,348.00

850,000.00 167,348.00

30,000.00 0.00 0 %

30,000.00 0.00

30,000.00 0.00

3,492,089.05 3,435,076.76

13,169,821.87 12,671,516.53

102,706.00 219,000.00 4.17 %

715,536.00 723,348.00 -10.27 %

108,000.00 104,016.00 -8.93 %

926,242.00 1,046,364.00

926,242.00 1,046,364.00

0.00 26,200.00 9.41 %

0.00 26,200.00

17,820.00 1,284.00 0 %

0.00 0.00 0 %

26,380.00 25,848.00 0 %

44,200.00 27,132.00

44,200.00 53,332.00

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 10,000.00 10,000

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000.00 0.00 0

รวมเงนิอุดหนุน 30,000.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมคา่ครุภณัฑ์ 23,600.00 144,300.00 79,800

รวมงบลงทุน 23,600.00 144,300.00 79,800

งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 13,305,974.49 17,710,300.00 17,680,200

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000.00 0.00 0

รวมงานบรหิารงานคลงั 2,739,595.00 4,735,600.00 4,833,800

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 890,968.00 1,316,000.00 1,217,000

รวมงบบุคลากร 890,968.00 1,316,000.00 1,217,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 707,868.00 964,000.00 865,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 108,000.00 112,000.00 102,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 75,100.00 240,000.00 250,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 0

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 85,000.00 93,000

รวมคา่ตอบแทน 0.00 85,000.00 93,000

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

รวมงบด าเนินงาน 9,540.00 125,000.00 133,000

งบลงทุน

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 9,540.00 20,000.00 20,000

รวมคา่ใช้สอย 9,540.00 40,000.00 40,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 20,000.00 20,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 24,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 24,000.00

0.00 24,000.00

970,442.00 1,123,696.00

0.00 0.00 8.11 %

0.00 0.00

49,610.00 25,990.00 100 %

23,655.00 28,940.00 0 %

60,992.00 45,931.00 20 %

182,847.63 41,918.60 11.11 %

317,104.63 142,779.60

โทรศพัท์ส านกังาน 0.00 2,000.00 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

เครือ่งปรบัอากาศ แบบเยกสว่น 0.00 23,000.00 0

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 7,000.00 0

เครือ่งตดัหญา้ 0.00 0.00 9,500

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งตดัแตง่กิง่ไม้ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

จดัซ้ือรถบรรทกุ (ดเีซล) 687,000.00 0.00 0

ครุภณัฑ์การเกษตร

รวมงบลงทุน 687,000.00 54,700.00 9,500

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน 1,587,508.00 1,495,700.00 1,359,500

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 700.00 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 687,000.00 54,700.00 9,500

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน 0.00 17,000.00 0

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 5,000.00 0

รวมคา่ตอบแทน 0.00 37,000.00 40,000

คา่ใช้สอย

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 37,000.00 40,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบด าเนินงาน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,911.72 90,000.00 100,000

รวมคา่ใช้สอย 130,284.72 195,000.00 240,000

โครงการสรา้งวนิยัจราจรขบัขีป่ลอดภยัให้แกเ่ยาวชนและประชาชน 22,775.00 30,000.00 30,000

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั
42,478.00 50,000.00 60,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดัต ัง้ศนูย์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาล

ส าคญัตา่งๆ
44,120.00 25,000.00 50,000

คา่วสัดุ
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3,285.00 0.00 0 %

43,892.50 7,062.00 20 %

80,589.00 74,580.00 0 %

6,610.00 7,860.00 150 %

0.00 51,450.00 5.58 %

127,590.00 2,600.00 66.67 %

5,595.00 114,000.00 -80 %

267,561.50 257,552.00

584,666.13 400,331.60

0.00 469,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

27,980.50 0.00 0 %

5,300.00 0.00 0 %

2,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 200,000.00 0 %

0.00 56,000.00 0 %

0.00 11,600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

36,180.50 736,600.00

36,180.50 736,600.00

620,846.63 1,136,931.60

1,591,288.63 2,260,627.60

วสัดกุารเกษตร 2,720.00 10,000.00 25,000

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 0.00 66,300.00 70,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 86,237.40 50,000.00 60,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 96,539.00 120,000.00 120,000

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 10,000.00 10,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่วสัดุ 242,496.40 336,300.00 345,000

รวมงบด าเนินงาน 372,781.12 568,300.00 625,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 0.00 30,000.00 50,000

วสัดอุืน่ 57,000.00 50,000.00 10,000

จดัซ้ือเครือ่งรบั-สง่วทิยุ ระบบVHF/FM ชนิดประจ าที่ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เครือ่งชาร์จแบตเตอรี่ 0.00 24,000.00 0

ครุภณัฑ์การเกษตร

เครือ่งสบูน ้า 0.00 0.00 0

จดัซ้ือชุดดบัเพลงิ 0.00 0.00 0

หวัฉีดน ้าดบัเพลงิ ชนิดลดแรงสะทอ้น 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

เครือ่งผสมน ้ายาโฟมประจ ารถ 0.00 50,000.00 0

จดัซ้ือเครือ่งเจีย/ตดั แบบมอืถือ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งสวา่นไฟฟ้า 0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 20,000.00 20,000

รวมคา่ครุภณัฑ์ 38,000.00 94,000.00 20,000

จดัซ้ือแทน่ปืนฉีดน ้าดบัเพลงิ 38,000.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

หวัฉีดน ้าดบัเพลงิอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์อืน่

งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,998,289.12 2,158,000.00 2,004,500

แผนงานการศกึษา

รวมงบลงทุน 38,000.00 94,000.00 20,000

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 410,781.12 662,300.00 645,000
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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992,490.00 1,055,160.00 5.26 %

341,196.00 345,936.00 -59.67 %

24,000.00 23,364.00 0 %

1,357,686.00 1,424,460.00

1,357,686.00 1,424,460.00

0.00 0.00 2.73 %

31,730.00 43,015.00 0 %

31,730.00 43,015.00

0.00 0.00 0 %

15,600.00 0.00 0 %

5,400.00 0.00 0 %

170,000.00 0.00 0 %

191,000.00 0.00

222,730.00 43,015.00

0.00 0.00 100 %

0.00 7,900.00 0 %

0.00 7,900.00

0.00 7,900.00

1,580,416.00 1,475,375.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 514,936.00 1,528,000.00 1,369,000

รวมงบบุคลากร 514,936.00 1,528,000.00 1,369,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 220,396.00 367,000.00 148,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 21,000.00 21,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 294,540.00 1,140,000.00 1,200,000

รวมคา่ตอบแทน 7,740.00 177,000.00 180,000

คา่ใช้สอย

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 110,000.00 113,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 7,740.00 67,000.00 67,000

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็กเล็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 10,000.00 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 16,060.00 30,000.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 20,000.00 20,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 0.00 0.00 10,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่ใช้สอย 16,060.00 60,000.00 60,000

รวมงบด าเนินงาน 23,800.00 237,000.00 240,000

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 10,000

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา 538,736.00 1,765,000.00 1,619,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network

 แบบที ่1
0.00 0.00 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 10,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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0.00 0.00 100 %

488,500.00 376,700.00 4.11 %

124,250.00 148,000.00 5.26 %

612,750.00 524,700.00

8,991.00 0.00 50 %

1,333,057.90 1,355,709.76 -9.25 %

0.00 0.00 0 %

1,342,048.90 1,355,709.76

1,954,798.90 1,880,409.76

22,500.00 0.00 0 %

22,500.00 0.00

22,500.00 0.00

3,446,000.00 3,373,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -11.72 %

3,446,000.00 3,373,000.00

3,446,000.00 3,373,000.00

5,423,298.90 5,253,409.76

7,003,714.90 6,728,784.76

131,260.00 166,740.00 377.78 %

1,590.00 0.00 0 %

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้กบัเด็กเยาวชน 150,000.00 142,500.00 150,000

รวมคา่ใช้สอย 598,000.00 507,500.00 550,000

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 20,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 448,000.00 365,000.00 380,000

รวมคา่วสัดุ 2,870,252.52 1,470,000.00 1,340,000

รวมงบด าเนินงาน 3,468,252.52 1,977,500.00 1,890,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,377,223.52 1,460,000.00 1,325,000

วสัดกุารศกึษา 1,485,000.00 0.00 0

คา่วสัดุ

วสัดงุานบา้นงานครวั 8,029.00 10,000.00 15,000

รวมคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรบัปรุงศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0

งบลงทุน

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

อดุหนุนกจิกรรม/โครงการดา้นการศกึษา 0.00 400,000.00 0

อดุหนุนกจิกรรมดา้นการศกึษา 0.00 0.00 400,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 3,365,000.00 0.00 0

อดุหนุนการแขง่ขนักีฬากลุม่ชาววงั 0.00 65,000.00 65,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมแผนงานการศกึษา 7,371,988.52 7,107,500.00 6,534,000

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน 3,365,000.00 3,365,000.00 3,025,000

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 6,833,252.52 5,342,500.00 4,915,000

อดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั โรงเรียนสงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)
0.00 2,900,000.00 2,560,000

รวมเงนิอุดหนุน 3,365,000.00 3,365,000.00 3,025,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 1,000.00 1,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 0.00 180,000.00 860,000

งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร
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ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

42,000.00 42,000.00 0 %

608,100.00 605,746.00 4.56 %

62,352.00 58,968.00 2.86 %

845,302.00 873,454.00

845,302.00 873,454.00

83,230.00 68,400.00 47.06 %

0.00 0.00 0 %

9,600.00 9,000.00 0 %

92,830.00 77,400.00

91,370.00 194,860.00 0 %

0.00 0.00 0 %

35,460.00 43,852.00 100 %

29,174.82 28,680.00 66.67 %

156,004.82 267,392.00

137,552.00 144,677.00 25 %

4,630.00 5,000.00 0 %

20,988.00 9,130.00 20 %

0.00 3,890.00 0 %

3,200.00 0.00 50 %

30,476.00 30,772.00 33.33 %

0.00 0.00 0 %

75,740.00 41,760.00 33.33 %

272,586.00 235,229.00

93,480.67 83,599.52 0 %

9,151.71 10,731.03 0 %

8,346.00 4,117.77 0 %

110,978.38 98,448.32

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 709,765.00 1,017,000.00 1,732,000

รวมงบบุคลากร 709,765.00 1,017,000.00 1,732,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 602,341.00 724,000.00 757,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 65,424.00 70,000.00 72,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 33,300.00 0.00 0

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 10,000.00 10,000

รวมคา่ตอบแทน 79,200.00 185,000.00 265,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 79,200.00 170,000.00 250,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

รวมคา่ใช้สอย 50,738.00 175,000.00 220,000

คา่วสัดุ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 10,538.00 25,000.00 50,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 6,900.00 30,000.00 50,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 120,000.00 120,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 20,000.00 30,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 30,070.00 60,000.00 80,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 24,717.00 25,000.00 30,000

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 10,000.00 10,000

วสัดสุ านกังาน 84,988.00 80,000.00 100,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0.00 5,000.00 5,000

คา่ไฟฟ้า 98,860.75 120,000.00 120,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 9,296.81 20,000.00 20,000

รวมคา่วสัดุ 189,485.00 270,000.00 345,000

คา่สาธารณูปโภค

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 10,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 49,710.00 60,000.00 80,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,695.65 10,000.00 10,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 116,853.21 150,000.00 150,000
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

632,399.20 678,469.32

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 1,070.00 0 %

0.00 19,300.00 0 %

0.00 21,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 22,000.00 100 %

0.00 7,700.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 76,070.00

0.00 76,070.00

1,477,701.20 1,627,993.32

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

199,474.00 167,416.00 0 %

0.00 0.00 0 %

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 436,276.21 780,000.00 980,000

งบลงทุน

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล 0.00 0.00 0

โทรศพัท์เคลือ่นที่ 0.00 0.00 0

โทรศพัท์ส านกังาน 0.00 0.00 0

เกา้อีส้ านกังาน 0.00 0.00 8,000

โตะ๊คอมพวิเตอร์ส านกังาน 0.00 0.00 9,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifuntion แบบฉีดหมกึ (inkjet) 0.00 0.00 0

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 1,400.00 0

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 10,000

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 0.00 0.00 22,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 1,146,041.21 1,798,400.00 2,761,000

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 1,400.00 49,000

รวมงบลงทุน 0.00 1,400.00 49,000

คา่ส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนส ัตัว์ 0.00 22,000.00 22,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 90,000.00 90,000

รวมคา่ตอบแทน 0.00 90,000.00 90,000

โครงการเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพการ

ให้บรกิารดา้นสาธารณสขุของสถานีอนามยัทีถ่า่ยโอนให้แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

0.00 1,000,000.00 1,000,000

คา่ใชจ้า่ยในการกกัสตัว์และการจดัสวสัดภิาพสตัว์ 0.00 0.00 20,000

โครงการควบคมุและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 179,006.00 200,000.00 200,000
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 40,500.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

360,970.00 282,265.00 0 %

73,520.00 136,488.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

633,964.00 626,669.00

0.00 64,710.00 0 %

0.00 64,710.00

633,964.00 691,379.00

0.00 1,000,000.00 0 %

0.00 1,000,000.00

0.00 1,000,000.00

633,964.00 1,691,379.00

2,111,665.20 3,319,372.32

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารโรคขอ้เขา่เสือ่มและการบรหิารขอ้เขา่ 0.00 0.00 35,000

โครงการป้องกนัโรคความดนัโลหติสงู 13,390.00 0.00 0

โครงการตรวจคดักรองสารพษิตกคา้งในเกษตรกร 9,450.00 0.00 0

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.) 175,070.00 300,000.00 300,000

โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชน 17,750.00 90,000.00 0

โครงการผา้ป่าขยะ 2,250.00 0.00 0

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0.00 200,000.00 200,000

โครงการป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 0.00 20,000.00 0

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ 0.00 0.00 50,000

โครงการสง่เสรมิการแพทย์แผนไทย 29,040.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิสขุภาพอนามยัชอ่งปากเด็กเล็กและเด็กวยัเรียน 12,950.00 0.00 0

โครงการรณรงค์และอบรมผูป้ระกอบการอาหาร (อาหารปลอดภยั) 27,140.00 0.00 0

โครงการวงัศาลาสเีขยีว 0.00 10,000.00 10,000

โครงการรณรงค์ประหยดัทรพัยากรน ้า 0.00 10,000.00 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคมอื เทา้ ปาก 4,650.00 0.00 0

รวมคา่วสัดุ 0.00 106,000.00 106,000

รวมงบด าเนินงาน 488,246.00 2,048,000.00 2,043,000

คา่วสัดุ

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 106,000.00 106,000

โครงการสง่เสรมิสขุภาพอนามยัชอ่งปากผูส้งูอายุ 17,550.00 0.00 0

รวมคา่ใช้สอย 488,246.00 1,852,000.00 1,847,000

รวมงบรายจ่ายอืน่ 0.00 0.00 0

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 488,246.00 2,048,000.00 2,043,000

รายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0

รวมรายจ่ายอืน่ 0.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

คา่ใช้สอย

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,634,287.21 3,846,400.00 4,804,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,485,084.00 1,169,609.00 17.46 %

76,950.00 57,000.00 0 %

857,217.00 1,140,456.00 22.27 %

111,269.00 138,384.00 7.88 %

2,530,520.00 2,505,449.00

2,530,520.00 2,505,449.00

0.00 0.00 76.79 %

0.00 0.00 0 %

78,000.00 78,000.00 12.09 %

10,330.00 6,300.00 0 %

88,330.00 84,300.00

0.00 5,795.00 0 %

0.00 0.00 0 %

12,396.00 47,464.00 0 %

6,020.00 3,190.00 50 %

18,416.00 56,449.00

159,003.00 99,725.00 0 %

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0.00 30,000.00 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบด าเนินงาน 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 0.00 30,000.00 30,000

โครงการชว่ยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 0.00 30,000.00 30,000

รวมคา่ใช้สอย 0.00 30,000.00 30,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 69,000.00 78,000.00 78,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 899,962.00 1,392,000.00 1,702,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 1,451,039.00 1,982,000.00 2,328,000

งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 190,000.00 335,900

รวมงบบุคลากร 2,538,469.00 3,617,000.00 4,286,000

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 118,468.00 165,000.00 178,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,538,469.00 3,617,000.00 4,286,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 0

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 11,800.00 14,000.00 14,000

รวมคา่ตอบแทน 91,600.00 396,000.00 563,900

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 10,000

คา่เชา่บา้น 79,800.00 182,000.00 204,000

รวมคา่ใช้สอย 31,414.00 90,000.00 100,000

คา่วสัดุ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 19,964.00 50,000.00 50,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 11,450.00 20,000.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 20,000.00 20,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

วสัดสุ านกังาน 152,759.00 100,000.00 100,000
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2,180.00 3,800.00 -11.11 %

0.00 0.00 0 %

36,560.00 39,820.00 0 %

197,743.00 143,345.00

1,931.00 2,000.00 0 %

1,931.00 2,000.00

306,420.00 286,094.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

3,500.00 0.00 0 %

46,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 27.27 %

0.00 2,140.00 0 %

0.00 0.00 0 %

12,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 22,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

รวมคา่วสัดุ 180,029.00 197,000.00 192,000

คา่สาธารณูปโภค

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 990.00 2,000.00 2,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 22,720.00 50,000.00 50,000

วสัดกุารเกษตร 3,560.00 45,000.00 40,000

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 303,650.00 685,000.00 857,900

งบลงทุน

คา่บรกิารไปรษณีย์ 607.00 2,000.00 2,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 607.00 2,000.00 2,000

ตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 5,500.00 7,000

โทรศพัท์ส านกังาน 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0

เกา้อีส้ านกังาน 0.00 8,000.00 0

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น 0.00 23,000.00 0

ครุภณัฑ์ส ารวจ

กลอ้งส ารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATIONS) 0.00 0.00 227,000

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

จดัซ้ือเครือ่ตดัแตง่พุม่ไม้ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิ่ง ระบบดจิติอล 5,990.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 0.00 0.00 22,000

เทปวดัระยะ 0.00 0.00 2,200

ลอ้วดัระยะทาง 0.00 0.00 16,000

เครือ่งวดัขนาดวตัถุดว้ยแสงเลเซอร์ 0.00 0.00 19,000

เครือ่งหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 0.00 0.00 28,900

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ส ีชนิด Network แบบที ่2 0.00 0.00 27,000

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 15,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อย

กวา่ 19 นิ้ว)
0.00 22,000.00 0

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบัส านกังาน 0.00 0.00 17,000
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21,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

82,500.00 24,140.00

82,500.00 24,140.00

2,919,440.00 2,815,683.00

290,130.70 123,800.00 0 %

0.00 0.00 -31.75 %

346,777.25 128,887.26 0 %

636,907.95 252,687.26

394,125.80 399,730.00 -40 %

143,558.00 147,477.97 -33.33 %

35,300.00 26,970.00 0 %

137,242.00 111,640.00 0 %

710,225.80 685,817.97

1,347,133.75 938,505.23

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 20,800.00 0 %

0.00 4,600.00 0 %

0.00 6,300.00 0 %

0.00 3,000.00 0 %

0.00 7,500.00 0 %

0.00 42,200.00

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 0.00 0.00 0

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 700.00 0

งบด าเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 2,848,109.00 4,361,200.00 5,525,000

งานไฟฟ้าถนน

รวมคา่ครุภณัฑ์ 5,990.00 59,200.00 381,100

รวมงบลงทุน 5,990.00 59,200.00 381,100

คา่วสัดุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 499,223.50 500,000.00 300,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 159,045.80 170,000.00 170,000

รวมคา่ใช้สอย 201,605.80 800,000.00 600,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 42,560.00 0.00 0

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 630,000.00 430,000

รวมงบด าเนินงาน 967,510.30 1,810,000.00 1,310,000

งบลงทุน

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 110,469.00 160,000.00 160,000

รวมคา่วสัดุ 765,904.50 1,010,000.00 710,000

วสัดกุอ่สรา้ง 156,212.00 300,000.00 200,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 50,000.00 50,000

ปั๊มหางหอย ชนิดเครือ่งยนต์เบนซนิ 0.00 30,000.00 0

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

เครือ่งสบูน ้า แบบทอ่สบูน ้าพญานาค 0.00 85,000.00 0

เครือ่งสบูน ้าแบบทอ่สบูพญานาค ชนิดเครือ่งยนต์เบนซนิ 0.00 48,000.00 0

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

สวา่นไขควงไรส้าย 0.00 0.00 0

สวา่นไฟฟ้า 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

เครือ่งเจีย/ตดั แบบมอืถือ 0.00 0.00 0

เครือ่งตบดนิ 0.00 0.00 0

รถเข็น ชนิดลอ้คู่ 0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 163,000.00 0

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

314,500.00 0.00 0 %

99,498.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 239,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

277,500.00 0.00 0 %

478,500.00 0.00 0 %

0.00 213,500.00 0 %

363,500.00 0.00 0 %

477,500.00 0.00 0 %

0.00 147,500.00 0 %

128,000.00 0.00 0 %

263,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 296,500.00 0 %

0.00 225,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 347,500.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

คา่ตดิต ัง้ไฟกระพรบิเตอืนบรเิวณทางแยกและจุดเสีย่งตา่งๆ ภายในเขต

เทศบาล

399,000.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งซุ้มป้ายแสดงเขตของเทศบาลต าบลวงัศาลา 331,500.00 0.00 0

คา่จดัท าป้ายจราจรบรเิวณทางภายในเขตเทศบาล 134,500.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมู ่5 ซอย 1 แยกบา้นคณุอ านวย 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมู ่9 ซอยโรงงานวุน้มะพรา้ว 427,615.44 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมู ่1 ซอย 2 0.00 500,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งป้ายแสดงเขตของเทศบาลต าบลวงัศาลา หมูท่ี ่1 0.00 0.00 0

โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมทูี ่5 ซอยศาลเจา้ 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมูท่ี ่6 ซอยบา้นคณุบรรจง 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมูท่ี ่3 ซอย 3 แยกบา้นคณุพเยาว์ 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมูท่ี ่3 ซอย 5 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมูท่ี ่1  ซอย 2 (ตอ่จากของเดมิ) 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมทูี ่10 สายคนัคลองชลประทาน 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี ่3 ซอย 2 แยกบา้นคณุวน เพิม่นาม 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี ่5 ซอยศาลเจา้ (ตอ่จากของเดมิ) 0.00 285,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี ่10 ซอยบา้นคณุสมจติร 100,000.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี ่2 (บา้นคณุไพเลศิ -บา้นคณุบษุบา) 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมูท่ี ่9 ซอย 3 (ตอ่จากของเดมิ) 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หมูท่ี ่9 ซอย 4 (บา้นป๋านุ่นถงึบา้นป้า

สาย)
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู ่2 ซอยบา้นผูช้ว่ยนิภาพร 0.00 0.00 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู ่5 ซอยบา้นคณุบรรจบ 

กลิน่นิ่ม
0.00 0.00 255,000

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี ่6 ซอย 6 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู ่1 ซอยบา้นคณุอนุกูล 

ภาคภมูิ
0.00 0.00 301,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

481,000.00 0.00 0 %

0.00 492,000.00 0 %

0.00 488,000.00 0 %

492,000.00 0.00 0 %

0.00 496,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 485,000.00 0 %

0.00 298,000.00 0 %

0.00 486,000.00 0 %

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู ่5 ซอยศาลเจา้ (ตอ่จาก

ของเดมิ)
0.00 0.00 220,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู ่7 ซอย 6 0.00 0.00 496,000

โครงการกอ่สรา้งฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่3 ซอย 2 0.00 0.00 500,000

โครงการกอ่สรา้งและตดิต ัง้เสาไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ หมูท่ี ่8 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝงัทอ่ระบายน ้า ค.

ส.ล.พรอ้มบอ่พกัหมู ่10 ซอยตรงขา้มโรงสี
0.00 0.00 482,800

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงถนนลาดยาง เป็นถนน ค.ส.ล. หมู ่6 ซอย

บา้นคณุวนันา ขาวพลบั
0.00 0.00 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู ่9 ซอยบา้นผูช้ว่ยดี 0.00 0.00 498,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.

 พรอ้มบอ่พกั หมู ่4 ซอยบา้นผูใ้หญน้่อย
0.00 0.00 422,800

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางภายในเขตเทศบาล 2,419,000.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่3 ซอย 2 447,000.00 0.00 0

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งภายในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0

โครงการตเีสน้จราจร หมู ่8 (บรเิวณหน้าโรงเรียนบา้นหนองสะแก) 0.00 0.00 0

โครงการขยายเขตและตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง หมูท่ี ่8,หมูท่ี ่5 0.00 0.00 0

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู ่2 (รา้น 159-ซอย 3) 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่4 บรเิวณ

สามแยกหนองเสอื ถงึหมูท่ี ่9 ซอย 3
499,000.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงัภายในเขตเทศบาล 299,000.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมู ่4 ซอยขา้งบา้น

ผูใ้หญน้่อย
0.00 500,000.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่10 ซอย 3 0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่รบะายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่7 ซอย 5 รา้นโกบ๊อย 0.00 0.00 496,000

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่2 ซอย 2 0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่4 ซอยวาเลนไทน์ -

 ซอย 5
0.00 0.00 0
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0.00 398,000.00 0 %

0.00 225,200.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 460,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

479,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

476,000.00 0.00 0 %

498,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่1 ซอย 1 0.00 0.00 489,000

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่1 ซอย 2 1,082,000.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมทูี ่7 ซอย 5 - รา้นโก๊

บอย
0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่7 ซอยบา้นป้ากา 0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่1 ซอย 2 (ตอ่จาก

ของเดมิ)
0.00 500,000.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่10 ซอย 3 (ตอ่จาก

ของเดมิ)

0.00 500,000.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่6 ซอย 1 0.00 0.00 500,000

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่1 (บา้นคณุลดั

ดาวรรณ-บา้นคณุฉลาด)
0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่2 ซอยสดุทางรกั 1,079,000.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่6 (ตอ่จากของเดมิ) 890,000.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกัภายในเขตเทศบาล 228,000.00 0.00 0

เงนิชดเชยคา่งานกอ่สรา้ง (คา่ K) 0.00 50,000.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่4 ซอยวาเลนไทน์ 

(ตอ่จากของเดมิ)
0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่6 ซอย1 (ตอ่จาก

ของเดมิ)
0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่2 (บา้นก านนัวสิทุธิ ์

 - ซอยทางเขา้รา้นสดุทางรกั)
0.00 0.00 0

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่3 ซอย 2 เชือ่ม

ถนนแสงชูโตสายใหม่

0.00 500,000.00 0

โครงการซอ่มแซมถนนภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 (เสรมิไหลถ่นน) 0.00 200,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู ่6 ซอย 5 0.00 486,000.00 0

เงนิชดเชยคา่งานกอ่สรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K) 0.00 0.00 100,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
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481,000.00 0.00 0 %

0.00 498,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

499,000.00 0.00 0 %

0.00 283,000.00 0 %

997,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  หมู ่4 ซอย 2 0.00 0.00 495,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  หมู ่5 ซอยบา้นป้าหมวย 0.00 0.00 495,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  หมู ่8  จากหอนาฬกิา 0.00 0.00 495,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่1 ซอย 1 แยกตน้โพธิ ์ 0.00 0.00 495,000

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่3 ซอย 1 

(หน้าโรงงานไทยเพิม่พูน)
0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่4 ,หมู ่9 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่2 ซอย 4 0.00 500,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่4, หมูท่ี ่9 

เชือ่มต าบลวงัขนาย
0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่8 (บา้นนาย

เกว้ เลียบคลองชลประทาน)
0.00 500,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่9 ซอย 2 

เชือ่ม ซอย 4
0.00 479,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่4 ซอยวอน

เพียรนิมติร
0.00 476,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่5 ซอยบา้นลุง

วงศ์
0.00 500,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตหมู ่6 ซอย 1 ถงึ 

บา้น สท.ปรีชา สขุจติ
0.00 500,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่9 ซอย 6 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตภายในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  หมู ่2 ซอย 5 0.00 0.00 495,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  หมู ่3 ซอย 2 0.00 0.00 499,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

6,805,498.00 6,079,200.00

6,805,498.00 6,121,400.00

93,073.95 299,900.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

93,073.95 299,900.00

93,073.95 299,900.00

8,245,705.70 7,359,805.23

864,000.00 855,000.00 0 %

96,000.00 95,000.00 0 %

960,000.00 950,000.00

960,000.00 950,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

1,198,693.50 1,276,962.50 0 %

0.00 0.00 9.09 %

0.00 0.00 100 %

62,315.20 175,598.43 50 %

1,261,008.70 1,452,560.93

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่10 ซอย 2 0.00 0.00 312,000

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงาน 0.00 0.00 100,000

รวมคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 8,335,615.44 6,476,000.00 9,146,600

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยให้แกเ่อกชน นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอก

เพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง

โครงการขยายเขตและตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะ หมู ่7 เชือ่ม หมู ่8 0.00 500,000.00 0

รวมเงนิอุดหนุน 437,933.88 500,000.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 437,933.88 0.00 0

รวมงบลงทุน 8,335,615.44 6,639,000.00 9,146,600

งบเงนิอุดหนุน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 800,710.00 864,000.00 864,000

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

งบบุคลากร

รวมงบเงนิอุดหนุน 437,933.88 500,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 9,741,059.62 8,949,000.00 10,456,600

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 80,000.00 80,000

รวมงบบุคลากร 889,678.00 960,000.00 960,000

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 88,968.00 96,000.00 96,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 889,678.00 960,000.00 960,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชน 0.00 0.00 200,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 1,225,980.00 0.00 0

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 0.00 1,100,000.00 1,200,000

รวมคา่ตอบแทน 0.00 80,000.00 80,000

คา่ใช้สอย

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 70,728.23 200,000.00 300,000

รวมคา่ใช้สอย 1,296,708.23 1,300,000.00 1,700,000
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2,880.00 41,060.00 0 %

7,850.00 42,380.00 66.67 %

364,062.00 321,628.00 -39.06 %

19,104.00 16,070.00 0 %

393,896.00 421,138.00

1,654,904.70 1,873,698.93

0.00 4,600.00 0 %

0.00 4,800.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 3,200.00 0 %

0.00 2,800.00 0 %

0.00 0.00 400 %

0.00 15,400.00

0.00 15,400.00

2,614,904.70 2,839,098.93

13,780,050.40 13,014,587.16

93,156.00 128,729.00 8.8 %

146,070.00 45,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

239,226.00 178,729.00

239,226.00 178,729.00

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 49,952.00 60,000.00 100,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 304,523.00 640,000.00 390,000

คา่วสัดุ

วสัดงุานบา้นงานครวั 8,240.00 20,000.00 20,000

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

รวมงบด าเนินงาน 1,669,103.23 2,120,000.00 2,310,000

งบลงทุน

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 9,680.00 20,000.00 20,000

รวมคา่วสัดุ 372,395.00 740,000.00 530,000

แทน่ตดัไฟเบอร์ 0.00 0.00 6,000

ปั๊มลมไฟฟ้า 0.00 0.00 7,000

เครือ่งเจีย/ตดั แบบมอืถือ 0.00 0.00 5,000

ตูเ้ชือ่มไฟฟ้า 0.00 0.00 5,000

รถเข็น ชนิดลอ้คู่ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 10,000.00 73,000

รวมงบลงทุน 0.00 10,000.00 73,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 10,000.00 50,000

เลือ่ยฉลุไฟฟ้า 0.00 0.00 0

สวา่นไฟฟ้ามอืถือ 0.00 0.00 0

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 2,558,781.23 3,090,000.00 3,343,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 15,147,949.85 16,400,200.00 19,324,600

รวมงบบุคลากร 491,044.00 370,000.00 392,000

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 12,000.00 12,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 491,044.00 370,000.00 392,000

เงนิเดอืนพนกังาน 300,100.00 250,000.00 272,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 190,944.00 108,000.00 108,000

คา่ตอบแทน
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0.00 0.00 6.67 %

0.00 19,600.00 14.29 %

0.00 0.00 100 %

0.00 19,600.00

17,484.00 13,904.00 0 %

17,484.00 13,904.00

17,484.00 33,504.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

256,710.00 212,233.00

183,450.00 219,655.00 20 %

0.00 0.00 -66.67 %

44,210.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

139,014.00 128,460.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

รวมคา่ตอบแทน 0.00 72,000.00 110,000

คา่ใช้สอย

คา่เชา่บา้น 0.00 42,000.00 48,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 30,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 30,000.00 32,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่ใช้สอย 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 92,000.00 130,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 20,000.00 20,000

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 27,700.00 700

รวมงบลงทุน 0.00 27,700.00 700

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 5,000.00 0

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 700.00 700

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 0.00 22,000.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการทศันศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพให้แกผู่ส้งูอายุ และกลุม่

ตา่งๆ
0.00 250,000.00 300,000

งบด าเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 491,044.00 489,700.00 522,700

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน

โครงการศนูย์สามวยัสายใยรกัแห่งครอบครวั 0.00 0.00 30,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพตามแนวหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 176,135.00 250,000.00 0

โครงการพฒันาศกัยภาพให้กบัผูน้ า และกลุม่ตา่งๆ ในชุมชน 0.00 0.00 250,000

โครงการศนูย์พฒันาครอบครวัในชุมชน 19,850.00 20,000.00 0

โครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 46,736.00 30,000.00 10,000

โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชีพสู ่O-TOP 33,250.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิอาชีพและสง่เสรมิแหลง่เรียนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 0.00 0.00 50,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพสู ่OTOP 0.00 30,000.00 0
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0.00 25,260.00 0 %

0.00 0.00 0 %

40,370.00 35,548.00 0 %

407,044.00 408,923.00

407,044.00 408,923.00

0.00 0.00 100 %

40,000.00 40,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

40,000.00 40,000.00

40,000.00 40,000.00

447,044.00 448,923.00

703,754.00 661,156.00

โครงการอบรมให้ความรูเ้พือ่ป้องกนัภยัยาเสพตดิให้แกเ่ยาวชนและ

เด็กนกัเรียน
37,640.00 60,000.00 60,000

รวมคา่ใช้สอย 638,101.00 670,000.00 730,000

โครงการสมัพนัธ์รกัพทิกัษ์ครอบครวั 23,740.00 30,000.00 30,000

โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพให้แกผู่น้ าชุมชน

และกลุม่ตา่งๆ
300,750.00 0.00 0

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 0.00 30,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 40,000.00 0.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

รวมงบด าเนินงาน 638,101.00 670,000.00 730,000

งบเงนิอุดหนุน

อดุหนุนโครงการอบรมผูป้ระสานพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ 0.00 15,000.00 0

อดุหนุนในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0.00 0.00 40,000

อดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพของผูน้ าชุมชน 0.00 10,000.00 0

อดุหนุนโครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัท าแผนพฒันาหมูบ่า้น

และต าบล
0.00 10,000.00 0

อดุหนุนโครงการจดัอบรมเยาวชนกลุม่เสีย่ง/แกนน ากลุม่เสีย่งใน

สถานศกึษาตา้นยาเสพตดิ
0.00 15,000.00 0

อดุหนุนโครงการฝึกอบรมสมาชกิอาสารกัษาดนิแดน ประเภทส ารอง

สงักดักองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนอ าเภอทา่มว่ง ที ่5
0.00 10,000.00 0

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,169,145.00 1,259,700.00 1,322,700

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รวมงบเงนิอุดหนุน 40,000.00 100,000.00 70,000

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 678,101.00 770,000.00 800,000

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอทา่มว่ง 0.00 40,000.00 0

รวมเงนิอุดหนุน 40,000.00 100,000.00 70,000

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบด าเนินงาน
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

0.00 159,464.00 0 %

0.00 0.00 -9.09 %

0.00 159,464.00

99,400.00 98,000.00 0 %

99,400.00 98,000.00

99,400.00 257,464.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

99,400.00 257,464.00

16,850.00 14,130.00 0 %

27,500.00 41,100.00 11.11 %

33,560.00 47,460.00 0 %

77,910.00 102,690.00

77,910.00 102,690.00

77,910.00 102,690.00

177,310.00 360,154.00

248,116.00 260,668.00 -3.33 %

0.00 0.00 0 %

คา่ใชจ้า่ยในการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่สมัพนัธ์ในเขตเทศบาลต าบลวงั

ศาลา
167,580.00 0.00 0

โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่สมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ 0.00 165,000.00 150,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รวมงบด าเนินงาน 259,775.00 265,000.00 250,000

งบเงนิอุดหนุน

วสัดกุีฬา 92,195.00 100,000.00 100,000

รวมคา่วสัดุ 92,195.00 100,000.00 100,000

รวมคา่ใช้สอย 167,580.00 165,000.00 150,000

คา่วสัดุ

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 50,000

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 259,775.00 265,000.00 300,000

สนบัสนุนการจดัการกจิกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ 0.00 0.00 50,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 50,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการงานประเพณีส าคญัทางศาสนา 9,900.00 30,000.00 30,000

โครงการวนัลอยกระทง 70,000.00 45,000.00 50,000

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 368,960.00 390,000.00 430,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบด าเนินงาน 109,185.00 125,000.00 130,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น 109,185.00 125,000.00 130,000

โครงการวนัสงกรานต์ 29,285.00 50,000.00 50,000

รวมคา่ใช้สอย 109,185.00 125,000.00 130,000

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 0.00 15,000.00 15,000

งบกลาง

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 248,979.00 300,000.00 290,000

งบกลาง

งบกลาง
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

400,000.00 400,000.00 0 %

13,199,300.00 13,803,500.00 0 %

2,064,800.00 2,425,600.00 0 %

142,000.00 150,000.00 0 %

4,177.28 4,984.06 103.46 %

312,672.64 325,251.52 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 15.65 %

0.00 0.00 0 %

115,560.00 0.00 0 %

586,674.96 712,000.00 14.6 %

20,568.00 20,568.00 0 %

0.00 701,067.00 -100 %

17,093,868.88 18,803,638.58

17,093,868.88 18,803,638.58

17,093,868.88 18,803,638.58

17,093,868.88 18,803,638.58

55,631,473.88 57,819,836.95

เงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 400,000.00 400,000.00 400,000

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 305,600.29 0.00 0

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร 0.00 40,000.00 40,000

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 128,500.00 150,000.00 150,000

ส ารองจา่ย 26,582.01 983,000.00 2,000,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 16,000,000.00 16,000,000

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 0.00 2,800,000.00 2,800,000

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ชคบ.) 20,568.00 25,000.00 25,000

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 0.00 10,000.00 0

เงนิชว่ยพเิศษ 51,600.00 20,000.00 20,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 578,000.00 691,100.00 792,000

เงนิบ ารุงสนันิบาตแห่งประเทศไทย 0.00 58,800.00 68,000

เงนิสมทบทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที่ 0.00 270,000.00 270,000

รวมทุกแผนงาน 42,756,423.49 70,665,000.00 75,000,000

รวมงบกลาง 1,759,829.30 21,762,900.00 22,870,000

รวมแผนงานงบกลาง 1,759,829.30 21,762,900.00 22,870,000

รวมงบกลาง 1,759,829.30 21,762,900.00 22,870,000

รวมงบกลาง 1,759,829.30 21,762,900.00 22,870,000
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 12,117,400 บาท
งบบคุลากร 7,340,400 บาท

อ าเภอ ทาํมวํง   จังหวัดกาญจนบรีุ

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเปน็

 - เพื่อจํายเปน็เงินคําตอบแทน เลขานกุารนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน   จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทนวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอื่น
อยํางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

 - เพื่อจํายเปน็เงินคําตอบแทนพเิศษ นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 
คน  จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทนวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอื่น
อยํางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลวังศาลา

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนประจ าต าแหนงํ นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ,รองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 คน  จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทนวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอื่น
อยํางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนของผ๎ูบริหาร  นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จ านวน 
2 คน   จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอื่น
อยํางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,850,000 บาท
เงินเดอืนนายก/รองนายก 726,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 208,000 บาท
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จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได๎แกํ
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน,รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน, สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 10 คน
 - ตามระเบยีบกระทนวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอื่น
อยํางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,490,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 1,556,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 34,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 697,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558

เงินประจ าต าแหน่ง 194,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประจ าต าแหนงํ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (แกไ๎ขเพิ่มเติม) 
พ.ศ.2559 ลงวันที ่21 เมษายน 2559

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 152,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559

เงินเดอืนพนักงาน 3,413,400 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 355,000 บาท
(1) เงินประโยชนต์อบแทนอื่น  ต้ังไว ๎ 335,000.- บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณี
พเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557
(2) คําตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ   ต้ังไว ๎ 20,000.-  บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินคําตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

งบด าเนินงาน 4,428,000 บาท
ค่าตอบแทน 709,000 บาท
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ค่าเบี้ยประชมุ 5,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําเบี้ยประชุมกรรมการที่ได๎รับการแตํงต้ังจากสภาเทศบาลใหท๎ าหนา๎ที่เกี่ยวกบังาน
สภาเทศบาล เชํน ประชุมพจิารณาค าขอแปรญัตติตําง ๆ เปน็ต๎น ใหไ๎ด๎รับเงินคําเบี้ยประชุม รายคร้ัง
เฉพาะคร้ังที่มาประชุมเพิ่มขึ้นอกี 1 ใน 4 ของอตัราเบี้ยประชุมดังกลําว ส าหรับการประชุมของแตํ
ละคณะกรรมการในวันเดียวกนัมากกวํา 1 คร้ัง ใหป๎ระธานกรรมการและกรรมการได๎รับเบี้ยประชุม
เพยีงคร้ังเดียว 

เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบตุร 87,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุรใหแ๎กผ๎ูํบริหารทอ๎งถิ่น  พนกังานและลูกจ๎างประจ า ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุรพนกังานสํวนทอ๎งถิ่น

ค่าเชา่บา้น 252,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือคําเชําบา๎นใหแ๎กพํนกังาน   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคํา
เชําบา๎นของข๎าราชการทอ๎งถิ่น(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ๎กพํนกังานลูกจ๎าง  และพนกังาน
จ๎าง ที่ได๎รับค าส่ังใหป๎ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 160,000 บาท
  - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล 
คําธรรมเนยีม รายจํายเกี่ยวกบัการจ๎างโฆษณาและเผยแพรํทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์  จ๎าง
เหมาแรงงาน คําใช๎จํายในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพรํขําวสาร คําติดต้ังไฟฟา้,ประปา
,โทรศัพท์ , อนิเตอร์เนต็ คําเบี้ยประกนั คําธรรมเนยีมจดทะเบยีนยานพาหนะตํางๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้  

คําจ๎างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 90,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบคุคลภายนอกท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
 - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท0808.2/ว3523 ลงวันที ่20 มถิุนายน 2559

ค่าใชส้อย 2,175,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 50,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คํารับรองในการต๎อนรับบคุคลและคําเล้ียงรับรองการประชุมสภาทอ๎งถิ่นหรือ
คณะกรรมการที่ได๎แตํงต้ังตามกฎหมายหรือระเบยีบฯ  โดยคําเล้ียงรับรองบคุคลหรือคณะบคุคลโดย
ค านวณต้ังจํายในอตัราไมเํกนิร๎อยละ 1 ของรายได๎จริงในปงีบประมาณที่ลํวงมา   โดยไมรํวมรายได๎
จากเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ เงินกู ๎เงินจํายจากเงินสะสม และเงินที่มผ๎ูีอทุศิให๎ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที ่ 28 กรกฎาคม 2548  และจํายคําเล้ียงรับรอง
ในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการที่ได๎รับการแตํงต้ังตามกฎหมาย
หรือระเบยีบหรือหนงัสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวําง อปท.กบัอปท. 
หรือ อปท.กบัรัฐวิสาหกจิ หรือเอกชน  ใหอ๎ยูํในดุลยพนิจิของผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548    
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เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิการเลือกต้ังทอ๎งถิ่น  เชํน  คําวัสดุอปุกรณ์  คําตอบแทน 
คําอาหารและเคร่ืองด่ืม  อื่นๆ ฯลฯ  ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้   ส าหรับอตัราคําใช๎จํายให๎
เปน็ไปตามที่คณะกรรมการการเลือต้ัง (กกต.) ก าหนด
 - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 111 ล าดับที่ 10

ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 200,000 บาท

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
การจดัการเลอืกตั้งทอ้งถ่ิน 700,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 110 ล าดับที่ 1

โครงการวันคลา้ยวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร หรือวันพ่อแหง่ชาติ 50,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดท าโครงการ/กจิกรรมงานราชพธิีตํางๆ เชํน คําเชําเวที คําเชํา
เคร่ืองขยายเสียง คํากรอบใบประกาศเกยีรติคุณ คําของรางวัล คําตกแตํงสถานที่ คําจ๎างในการ
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทดิพระเกยีรติ ฯลฯ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 110 ล าดับที่ 2

โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 20,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหก๎บั
ผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังให๎
เดินทางไปราชการตามสิทธิ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น 
พ.ศ.2555 แกไ๎ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

โครงการจดังานราชพิธีและวันส าคัญของชาติ 100,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดท าโครงการ เชํน คําเชําเวที คําเชํา เคร่ืองขยายเสียง คํากรอบใบ
ประกาศเกยีรติคุณ คําของรางวัล คําตกแตํงสถานที่ คําจ๎างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ใน
การเทดิพระเกยีรติ ฯลฯ ตามความจ าเปน็     
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 110 ล าดับที่ 3
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 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 111 ล าดับที่ 6

โครงการวันเทศบาล 5,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดท าโครงการ เชํน คําเชําเวที คําเชํา เคร่ืองขยายเสียง คํากรอบใบ
ประกาศเกยีรติคุณ คําของรางวัล คําตกแตํงสถานที่ คําจ๎างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ใน
การเทดิพระเกยีรติ ฯลฯ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 110 ล าดับที่ 5

โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ 100,000 บาท

โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชริาลง
กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั

200,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ   เชํน   คําสมนาคุณวิทยากรคําอาหาร
เคร่ืองด่ืม   คําวัสดุอปุกรณ์    คําของที่ระลึก   คําใช๎จํายในการจัดสถานที่  คําจ๎างเหมาพาหนะ 
คําใช๎จํายในการศึกษาดูงาน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็ การค านวณในปงีบประมาณ พ.ศ.
2563  โดยน าฐานรายได๎ทกุประเภทและรวมเงินอดุหนนุทั่วไปของปงีบประมาณที่ผํานมา 
73,066,518.11 บาท มาค านวณร๎อยละ 3 เปน็เงิน 2,191,995.54 บาท  จึงต้ังจํายไว ๎จ านวน 
250,000.- บาท  (ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3446  ลงวันที ่19 
ตุลาคม 2548)     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 111 ล าดับที่ 7

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดท าโครงการ เชํน คําเชําเวที คําเชํา เคร่ืองขยายเสียง คํากรอบใบ
ประกาศเกยีรติคุณ คําของรางวัล คําตกแตํงสถานที่ คําจ๎างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ใน
การเทดิพระเกยีรติ ฯลฯ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 110 ล าดับที่ 4

โครงการอบรมและศึกษาดงูานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผู้บริหาร 
สท. พนักงาน และพนักงานจา้ง

250,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 112 ล าดับที่ 14

โครงการวันแมแ่หง่ชาติ 100,000 บาท
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 บาท

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ีวิทย ุหลอดไฟฟา้ ฟวิส์ สายไฟ 
ล าโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้  

วัสดสุ านักงาน 268,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุส านกังานตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพมิพ ์
หมกึเคร่ืองถํายเอกสาร ธงชาติ  ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้   

 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  
คอมพวิเตอร์  , เคร่ืองถํายเอกสาร  ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์ , เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิง
อื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

ค่าวัสดุ 662,000 บาท

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 30,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํงตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น้ ามนัเบรก หวั
เทยีน หมอ๎น้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้ 

วัสดกุ่อสร้าง 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําวัสดุกอํสร๎างตําง ๆ เชํน ไมตํ๎างๆ ทนิเนอร์ ตะป ูค๎อน จอบ เสียม  ขวาน เล่ือย 
กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดงุานบา้นงานครัว 30,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุงานบา๎นงานครัวตําง ๆ เชํน ไมก๎วาด ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด 
น้ ายาเช็ดกระจก แกว๎น้ า จาน ชาม ถ๎วยกาแฟ ถังขยะ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้   

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 4,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํตําง ๆ เชํน กระดาษโปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ พูํกนั และ
สี รูปที่ได๎จากการล๎างอดัขยาย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

วัสดกุารเกษตร 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตําง ๆ เชํน ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ สายยาง ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 150,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืนตํางๆ เชํน น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน  
น้ ามนัเคร่ือง น้ ามนัจาระบี ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้   

 - เพื่อจํายเปน็คํากระแสไฟฟา้ที่ใช๎ในส านกังานเทศบาล  และสถานที่ตํางๆ อยูํในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลวังศาลา

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 882,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 700,000 บาท

วัสดคุอมพิวเตอร์ 120,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ตํางๆ เชํน แผํนจานบนัทกึข๎อมลู ตลับหมกึ แผํนกรองแสง 
แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอาํนข๎อมลูแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้    

 - เพื่อจํายเปน็คําโทรศัพทภ์ายใน คําโทรศัพทท์างไกล คําโทรศัพทเ์คล่ือนที่ และคําใช๎จํายที่เกดิขึ้น
เกี่ยวกบัการใช๎บริการ เชํน คําเชําเคร่ือง คําเชําหมายเลขโทรศัพท์
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 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายเกี่ยวกบัระบบอนิเตอร์เนต็ของส านกังานเทศบาลต าบลวังศาลา  

งบลงทนุ 293,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ ของสํวนงานนี ้    
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 108,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000 บาท

จดัซ้ือโทรศัพทส์ านักงาน 4,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพทส์ านกังาน  จ านวน 2 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะดังนี้ มี
หนา๎จอ LCD  , มหีนวํยความจ าหมายเลขโทรออกลําสุด  , สามาระปรับระดับเสียงกร่ิงและเสียง
สนทนาได๎  
 - ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาจรฐานครุภณัฑ์  ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบเยกสว่น 174,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บี
ทยีู  จ านวน 4 เคร่ือง  คุณลักษณะเปน็ไปตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ

ค่าครุภณัฑ์ 293,000 บาท
ครุภณัฑ์ส านักงาน

 เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - สามารถบนัทกึเสียงได๎ตํอเนื่องไมนํอ๎ยกวํา 12 ชั่วโมง
  - มฟีงักช์ั่นตัดเสียงรบกวนรอบข๎าง
  - มหีนวํยความจ าภายในเคร่ืองไมนํอ๎ยวํา 8 GB
  - สามารถเพิ่มหนวํยความจ าภายนอกได๎
  - มขีั้วตํอ USB สามารถเชื่อมตํอกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ได๎โดยตรง
(ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง เคล่ือนที ่จ านวน 1 ชุด  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - ขนาดล าโพงขนาดไมนํอ๎ยกวํา 15 นิ้ว
 - มกี าลังขยายสูงสุดไมต่ํ ากวํา 900 วัตต์
 - สามารถเลํนไฟล์ MP3 ได๎
 - มรีะบบชาร์จไฟในตัวเคร่ือง และ แบตเตอร่ีในตัว
 - มวีอลลํุมปรับเพิ่มลดเสียงได๎
 - มล๎ีอลากส าหรับเคล่ือนย๎าย และมทีี่ลากจูง 
 - มชีํองเสียบ USB , SD Card
 - มาพร๎อมกบัไมค์ลอยมอืถือ 2 ตัว 
(ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)

เครื่องบนัทกึเสยีง 7,000 บาท

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสยีงเคลื่อนที่ 13,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมํ
นอ๎ยกวํา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED สี 
คุณลักษณะพื้นฐาน เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

ค่าจา้งที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมนิผล หรือพัฒนาระบบตา่งๆ 30,000 บาท
 -  เพื่อจํายเปน็คําจ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมนิผลหรือพฒันาระบบตํางๆของส านกังาน
เทศบาลต าบลวังศาลา

รายจา่ยอ่ืน 30,000 บาท
รายจา่ยอ่ืน

 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มลัีกษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือสภาพเปน็
ครุภณัฑ์ หรือมอีายุการใช๎งานยืนนาน เชํน ซํอมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร๎างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ ํซ่ึงไมรํวมถึงคําซํอมบ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลาง เชํน ปรับปรุงโครงสร๎างยานพาหนะ
ขนาดใหญ ํ 
 - ตามกรมสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มถิุนายน 
2559)

งบรายจา่ยอ่ืน 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินอดุหนนุโครงการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิีในวันส าคัญของชาติและกจิกรรมงานตาม
นโยบายของจังหวัดกาญจนบรีุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  ใหแ๎กทํี่ท าการปกครองอ าเภอทาํ
มวํง 
 - ตามหนงัสืออ าเภอทาํมวํง ที ่กจ 0218/ว1820 ลงวันที ่24 
 พฤษภาคม 2562  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 112 ล าดับที่ 15

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสว่นราชการ
โครงการจดักิจกรรมงานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาตแิละกิจกรรมตามนโยบายของจงัหวัดกาญจนบรุี 6,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 26,000 บาท
เงินอุดหนุน 26,000 บาท

โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหลา่กาชาดจงัหวัดกาญจนบรุี 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการด าเนนิงานตามภารกจิของเหลํากาชาดจังหวัดกาญจนบรีุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนงัสือส านกังานเหลํากาชาดจังหวัดกาญจนบรีุ ที ่ลช.กจ.ว.
135/2562 ลงวันที ่ 9 กรกฎาคม 2562
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 113 ล าดับที่ 17
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เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 624,000 บาท
เงินเดอืนพนักงาน 390,000 บาท

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 729,000 บาท

งบบคุลากร 624,000 บาท

ค่าตอบแทน 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 50,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 105,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 234,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล คําจ๎าง
เหมา คําแรง คําธรรมเนยีมตําง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้ 

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 5,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณี
พเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใชส้อย 55,000 บาท

โครงการจดัประชมุประชาคม 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร คําอาหารวําง เคร่ืองด่ืม คํา
วัสดุอปุกรณ์ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.
2548 แกไ๎ขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 112 ล าดับที่ 11

ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหพ๎นกังาน
เทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังใหเ๎ดินทางไปราชการตามสิทธิ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น 
พ.ศ.2555 แกไ๎ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559
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งานบริหารงานคลงั 4,833,800 บาท

งบบคุลากร 3,128,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินประจ าต าแหนงํ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (แกไ๎ขเพิ่มเติม) 
พ.ศ.2559 ลงวันที ่21 เมษายน 2559

ค่าจา้งลกูจา้งประจ า 250,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,128,000 บาท
เงินเดอืนพนักงาน 2,400,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 1,626,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 48,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างลูกจ๎างประจ า ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดกาญจนบรีุ 
เร่ือง ก าหนดอตัราคําจ๎างและการใหลู๎กจ๎างของเทศบาลได๎รับคําจ๎าง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 ลงวันที ่
24 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 370,000 บาท

1.เงินประโยชนต์อบแทนอื่น ต้ังไว ๎300,000.- บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557
2. คําตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ  ต้ังไว ๎  500,000.- บาท
  - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงต้ังใหด๎ าเนนิการเกี่ยวกบัการจัดซ้ือ
จัดจ๎างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือจัดจ๎างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที ่12 
กนัยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ๎กพํนกังานเทศบาลลูกจ๎าง และ
พนกังานจ๎าง ของสํวนงานนี ้ที่ได๎รับค าส่ังใหป๎ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

ค่าตอบแทน 891,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 800,000 บาท
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ค่าเชา่บา้น 36,000 บาท
- เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือคําเชําบา๎นใหแ๎กพํนกังานทอ๎งถิ่น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําเชําบา๎นของข๎าราชการสํวนทอ๎งถิ่น (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562    

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 5,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล คําจ๎าง
เหมา คําแรง คําธรรมเนยีมตําง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้ 

ค่าใชส้อย 375,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบตุร 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุรใหแ๎กพํนกังาน และลูกจ๎างประจ า  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร  

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการปรับปรุงข๎อมลูแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน  เชํน  ปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์คําใช๎จํายในการฝึกอบรม คําจ๎างชั่วคราวในการส ารวจบนัทกึข๎อมลู  คําปฏบิติังาน
นอกเวลาราชการ  คําใช๎จํายอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกบัการจัดท าแผนที่ภาษ ีและทะเบยีนทรัพย์สินหรือ
คําจ๎างเหมาบคุคลภายนอกด าเนนิการทั้งระบบ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2550
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 111 ล าดับที่ 9

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหก๎บั
พนกังานเทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังใหเ๎ดินทางไปราชการตามสิทธิ 
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่
ทอ๎งถิ่น (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 220,000 บาท

  - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  
คอมพวิเตอร์  , เคร่ืองถํายเอกสาร  ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์ , เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิง
อื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํงตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น้ ามนัเบรก หวั
เทยีน หมอ๎น้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงาน

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 50,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุส านกังานตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ  คําหนงัสือ 
วารสาร ต๎ูใสํเอกสาร ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 35,000 บาท

ค่าวัสดุ 340,000 บาท
วัสดสุ านักงาน 105,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหลํอล่ืนตํางๆ เชํน น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน น้ ามนัจาร
บ ีฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้  
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 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ตํางๆ เชํน แผํนจานบนัทกึข๎อมลู ตลับหมกึ แผํนกรองแสง 
แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอาํนข๎อมลูแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

ค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํตํางๆ เชํน สี กระดาษ โปสเตอร์ จัดท าสติกเกอร์ 
พูํกนั แผํนพบั ใบปลิว ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

วัสดคุอมพิวเตอร์ 120,000 บาท

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 30,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านักงาน
โตะ๊คอมพิวเตอร์ส านักงาน 10,000 บาท

งบลงทนุ 79,800 บาท
ค่าครุภณัฑ์ 79,800 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําไปรษณีย์  คําธนาณัติ  ของสํวนงานนี ้  

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 17,800 บาท
- เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า Network แบบที ่1 (28 หนา๎/นาท)ี 
จ านวน 2 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

- เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือโต๏ะปฏิัติงานส านกังาน จ านวน 1 ตัว  โดยมคุีณลักษณะดังนี้  
    - มขีนาดไมนํอ๎ยกวํา 120 x 60 เซนติเมตร สูงไมนํอ๎ยกวํา 75 เซนติเมตร 
    - พื้นผิวโต๏ะเคลือบเมลามนี ปอ้งกนักนัความร๎อน และรอยขีดขํวน
    - มล้ิีนชักไมนํอ๎ยกวํา 3 ล้ินชัก 
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในมาตรฐานครุภณัฑ์ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือโต๏ะคอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 2 ตัว  โดยมคุีณลักษณะดังนี้  
    - มขีนาดไมนํอ๎ยกวํา 120 x 60 เซนติเมตร สูงไมนํอ๎ยกวํา 75 เซนติเมตร 
    - พื้นผิวโต๏ะเคลือบเมลามนี ปอ้งกนักนัความร๎อน และรอยขีดขํวน
    - มรีางคีย์บอร์ด พร๎อมที่ต้ัง CPU 
    - มล้ิีนชักไมนํอ๎ยกวํา 2 ล้ินชัก 
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในมาตรฐานครุภณัฑ์ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)

โตะ๊ปฏบิตังิานส านักงาน 5,000 บาท

จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 บาท
- เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพไมนํอ๎ย
กวํา 19 นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด
โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

เครื่องส ารองไฟฟ้า 15,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เคร่ือง  สามารถส ารองไฟฟา้ได๎ไมนํอ๎ย
กวํา 15 นาท ีโดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
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จ านวน
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มลัีกษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือสภาพเปน็
ครุภณัฑ์ หรือมอีายุการใช๎งานยืนนาน เชํน ซํอมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร๎างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ ํซ่ึงไมรํวมถึงคําซํอมบ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลาง เชํน ปรับปรุงโครงสร๎างยานพาหนะ
ขนาดใหญ ํ 
 - เปน็ไปตามกรมสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มถิุนายน 2559)
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เงินเดอืนพนักงาน 250,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559

งบบคุลากร 1,217,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,217,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,359,500 บาท

งบด าเนินงาน 133,000 บาท
ค่าตอบแทน 93,000 บาท

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 102,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 865,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล คําจ๎าง
เหมา คําแรง คําธรรมเนยีมตําง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

ค่าใชส้อย 40,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 93,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าครุภณัฑ์ 9,500 บาท
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหพ๎นกังาน
เทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังใหเ๎ดินทางไปราชการตามสิทธิ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น 
ฉบบัที ่4 พ.ศ.2561

งบลงทนุ 9,500 บาท

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท
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ค่าตอบแทน 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 40,000 บาท

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 645,000 บาท
งบด าเนินงาน 625,000 บาท

เครื่องตดัหญ้า 9,500 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎า แบบข๎อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยคุณลักษณะพื้นฐานตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ
  - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 124

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ในชํวงเทศกาลส าคัญตํางๆ เชํน 
วัสดุอปุกรณ์ คําเชําเต๏นท์ ปา้ยประชาสัมพนัธ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ  ตามความจ าเปน็ของโครงการ
นี ้    
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว661 ลงวันที ่9 มนีาคม 
2561
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 104 ล าดับที่ 1

โครงการสร้างวินัยจราจรขบัขี่ปลอดภยัใหแ้ก่เยาวชนและประชาชน 30,000 บาท

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
โครงการจดัตั้งศูนยป์อ้งกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลส าคัญตา่งๆ 50,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนเจ๎าหนา๎ที่ อาสาสมคัร ที่ปฏบิติังานใหก๎บัเทศบาล ตามความจ าเปน็ของ
สํวนงานนี้
 - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท0808.2/ว7271 ลงวันที ่26 ธันวาคม 2560 และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิจํายใหแ๎กอําสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2560 

ค่าใชส้อย 240,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  เคร่ือง
ตัดหญ๎า ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์  , เคร่ืองสูบน้ า ,อปุกรณ์ดับเพลิง  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความ
จ าเปน็ของสํวนงานนี้

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 104 ล าดับที่ 4

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 104 ล าดับที่ 2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชมุชนดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 60,000 บาท
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ค่าวัสดุ 345,000 บาท

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 120,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืนตํางๆ เชํน น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน 
น้ ามนัเคร่ือง  น้ ามนัจาระบี ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของหนวํยงานนี้

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 60,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํงตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น้ ามนัเบรก หวั
เทยีน หมอ๎น้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้ 

วัสดกุ่อสร้าง 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําวัสดุกอํสร๎างตําง ๆ เชํน ไมตํ๎างๆ เหล็ก อฐิ หนิ ทราย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของ
สํวนงานนี ้   

วัสดเุครื่องดบัเพลงิ 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายสํงน้ าดับเพลิง ข๎อแยกทาง
จํายน้ า และอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของหนวํยงานนี้     

วัสดเุครื่องแตง่กาย 70,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตํงกายตํางๆ เชํน เคร่ืองแบบ ชุดปฏบิติัการ อปพร. เส้ือ 
กางเกง  เส้ือดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  รองเทา๎ ใหก๎บัเจ๎าหนา๎ที่ปอ้งกนัฯ และสมาชิก อปพร. ตาม
ความจ าเปน็     
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิจํายคําวัสดุเคร่ืองแตํงกายของเจ๎าหนา๎ที่
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2560

วัสดกุารเกษตร 25,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตําง ๆ เชํน ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบหมนุ ฯลฯ ตามความจ าเปน็
ของสํวนงานนี ้    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 20,000 บาท

งบลงทนุ 20,000 บาท
ค่าครุภณัฑ์ 20,000 บาท

วัสดอ่ืุน 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือหวัเชื่อมแก๏ส หวัวาล์วเปดิ-ปดิแก๏ส  มเิตอร์น๎ัั และวัสดุอื่น ๆ ตามความ
จ าเปน็ของสํวนงานนี้     

 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มลัีกษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือสภาพเปน็
ครุภณัฑ์ หรือมอีายุการใช๎งานยืนนาน เชํน ซํอมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร๎างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ ํซ่ึงไมรํวมถึงคําซํอมบ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลาง เชํน ปรับปรุงโครงสร๎างยานพาหนะ
ขนาดใหญ ํ 
 - ตามกรมสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มถิุนายน 
2559
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เงินเดอืนพนักงาน 1,200,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559   
และหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ดํวนมาก ที ่มท0809.4/ว1875 ลงวันที ่21 
มถิุนายน 2561

งบบคุลากร 1,369,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,369,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,619,000 บาท

งบด าเนินงาน 240,000 บาท
ค่าตอบแทน 180,000 บาท

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 21,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558 
 และหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ดํวนมาก ที ่มท0809.4/ว1875 ลงวันที ่21  
มถิุนายน 2561   

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 148,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558   และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท0809.4/ว1875 ลงวันที ่21  มถิุนายน 2561 

ค่าใชส้อย 60,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบตุร 67,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุรใหแ๎กํ พนกังาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบตุรพนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ฯ 
 และหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ดํวนมาก ที ่มท0809.4/ว1875 ลงวันที ่21  
มถิุนายน 2561   

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 113,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล คําจ๎าง
เหมา คําแรง คําธรรมเนยีมตําง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     
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 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหพ๎นกังาน
เทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังใหเ๎ดินทางไปราชการตามสิทธิ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์ 10,000 บาท
 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนดิ Network แบบที ่1 (18 หนา๎/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

ค่าครุภณัฑ์ 10,000 บาท
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  
ซํอมแซมคอมพวิเตอร์ ,  ระบบกล๎องวงจรปดิ และส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

งบลงทนุ 10,000 บาท

โครงการวันเดก็แหง่ชาติ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎ในการด าเนนิงานตามโครงการวันเด็กแหงํชาติใหแ๎กเํด็กเล็กและเด็กนกัเรียนใน
เขตพื้นที่ต าบลวังศาลา ในการจัดกจิกรรมตําง ๆ ตามความจ าเปน็     
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา 
และการสํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 97 ล าดับที่ 7

ค่าใชส้อย 550,000 บาท
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,915,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,890,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา 380,000 บาท
 1. คําอาหารกลางวันส าหรับนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  อตัรามื้อละ 20 บาทตํอคนตํอวัน จ านวน 
245 วัน  
 2. คําจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  อตัราคนละ 1,700 บาทตํอปี 
 3. คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  อตัราคนละ 1,130 บาท/ป ี(คําหนงัสือ
เรียน อตัราคนละ 200 บาท/ป ี, คําอปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ป ี , คําเคร่ืองแบบ
นกัเรียน อตัราคนละ 300 บาท/ป ี, คํากจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียน อตัราคนละ 430 บาท/ป)ี
ข๎อมลูเด็ก ณ วันที ่10 มถิุนายน 2562 
 - ตามหนงัเสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด มท 0816.2/ว2598 ลงวันที ่3 
กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 96 ล าดับที่ 1
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ค่าวัสดุ 1,340,000 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 15,000 บาท

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกั้บเดก็เยาวชน 150,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําสมนาคุณวิทยากร คําจัดสถานที ่คํา
วัสดุอปุกรณ์ คําอาหารเคร่ืองด่ืม และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็    
 -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 96 ล าดับที่ 6

เงินอุดหนุน 3,025,000 บาท
เงินอุดหนุนสว่นราชการ

 - เพื่อจํายเปน็คําอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปทีี่ 6 สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้ังไว ๎ 1,230,000.- บาท ได๎แกํ โรงเรียนวัดวังศาลา 
โรงเรียนวัดโพธิศ์รีสุขาราม โรงเรียนวัดหนองเสือ  และโรงเรียนหนองสะแก  เปน็เวลา 260 วัน 
จ านวนเด็ก  ณ วันที ่10 มถิุนายน 2562 โดยจัดสรรใหอ๎ตัราคนละ 7.37 บาท 
 - เพื่อจํายเปน็คําอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต้ังไว ๎100,000.- บาท  
จ านวนเด็ก ณ วันที ่10 มถิุนายน 2562  เปน็เวลา 260 วัน จัดสรรใหอ๎ตัราคนละ 7.37 บาท 
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2598 ลงวันที ่3 
กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 97 ล าดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน 3,025,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุงานบา๎นครัวตํางๆ เชํน ที่นอนเด็ก ผ๎าหมํ จาน ชาม แกว๎น้ า แปรง และ
อื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,325,000 บาท

อุดหนุนกิจกรรมดา้นการศึกษา 400,000 บาท
  - เพื่อจํายเปน็คําสนบัสนนุกจิกรรมด๎านการศึกษาใหแ๎กโํรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลวังศาลา จ านวน 
4 โรงเรียน ได๎แกํ 
 1. อดุหนนุกจิกรรมด๎านการศึกษาโรงเรียนวัดวังศาลา จ านวน 100,000 บาท
 2. อดุหนนุกจิกรรมด๎านการศึกษา โรงเรียนวัดหนองเสือจ านวน 100,000 บาท
 3. อดุหนนุกจิกรรมด๎านการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิศ์รีสุขารามจ านวน 100,000 บาท
 4. อดุหนนุกจิกรรมด๎านการศึกษา โรงเรียนบา๎นหนองสะแก จ านวน 100,000 บาท
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 97 ล าดับที่ 11

อุดหนุนการแขง่ขนักีฬากลุ่มชาววัง 65,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการแขํงขันกฬีา กรีฑาเครือขํายพฒันาคุณภาพการศึกษาชาววัง
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 97 ล าดับที่ 12
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จ านวนอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)

2,560,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 โรงเรียน (ได๎แกํ โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนวัดหนองเสือ 
โรงเรียนบา๎นหนองสะแก และโรงเรียนวัดโพธิศ์รีสุขาราม) อตัรามื้อละ 20 บาทตํอคน จ านวน 200 
วัน
 - ตามหนงัสือส านกังานสํงเสริการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2598 ลงวันที ่3 
กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 97 ล าดับที่ 9
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  - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559     

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 1,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,732,000 บาท
เงินเดอืนพนักงาน 860,000 บาท

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 2,761,000 บาท
งบบคุลากร 1,732,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558     

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 72,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินประจ าต าแหนงํ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (แกไ๎ขเพิ่มเติม) 
พ.ศ.2559 ลงวันที ่21 เมษายน 2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 757,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559     

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 265,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 250,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558     

งบด าเนินงาน 980,000 บาท

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

 - เพื่อจํายเปน็ชํวยเหลือการศึกษาบตุรใหแ๎กพํนกังานทอ๎งถิ่น ของสํวนงานนี้ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบตุรพนกังานสํวนทอ๎งถิ่น     

ค่าใชส้อย 220,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ๎กพํนกังาน  ลูกจ๎างและพนกังานจ๎าง 
ของสํวนงานนี ้ที่ได๎รับค าส่ังใหป๎ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบตุร 10,000 บาท
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รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 120,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  
คอมพวิเตอร์ , เคร่ืองถํายเอกสาร ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์  , เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิง
อื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
  - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหก๎บั 
พนกังานเทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังใหเ๎ดินทางไปราชการตามสิทธิ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุลากรภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล เชํน จ๎าง
เหมาท าความสะอาด ตัดแตํงกิ่งไม๎ พนํหมอกควัน หรือจ๎างเหมาอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงาน
นี ้    

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ีวิทยุคมนาคม  หลอดไฟฟา้ สปอร์ต
ไลท ์ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้ 

วัสดงุานบา้นงานครัว 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุส านกังานตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ คําหนงัสือวารสาร 
ตรายาง แบบพมิพ ์หมกึเคร่ืองถํายเอกสาร ธงชาติ น้ าด่ืม ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้  

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท

ค่าวัสดุ 345,000 บาท
วัสดสุ านักงาน 100,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํงตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น้ ามนัเบรก หวั
เทยีน หมอ๎น้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้  

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 80,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําวัสดุกอํสร๎างตําง ๆ เชํน ไมตํ๎างๆ ทนิเนอร์ ตะป ูค๎อน จอบ เสียม ขวาน เล่ือย 
กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุงานบา๎นงานครัวตําง ๆ เชํน ไมก๎วาด ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด 
น้ ายาเช็ดกระจก แกว๎น้ า จาน ชาม ถ๎วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดกุ่อสร้าง 10,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ตํางๆ เชํน แผํนจานบนัทกึข๎อมลู ตลับหมกึ แผํนกรองแสง 
แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอาํนข๎อมลูแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจ าเปน็     

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํตําง ๆ เชํน กระดาษโปสเตอร์ พูํกนั และสีฟล์ิม
สไลด์ รูปที่ได๎จากการล๎างอดัขยาย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

วัสดคุอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืนตํางๆ เชํน น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน 
น้ ามนัเคร่ือง  น้ ามนัจาระบี ฯลฯตามความจ าเปน็ของหนวํยงานนี้  

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค 150,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายเกี่ยวกบัระบบอนิเตอร์เนต็ ที่ใช๎ในสถานอีนมยัเฉลิมพระเกยีรติฯ 

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําโทรศัพทภ์ายใน คําโทรศัพทท์างไกล คําโทรศัพทเ์คล่ือนที่ และคําเชําเคร่ือง คําเชํา
หมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสาย  ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้  

ค่าไฟฟ้า 120,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คํากระแสไฟฟา้ที่ใช๎ใน สถานอีนามยัเฉลิมพระเกยีรติฯ   

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเกา๎อี้ส านกังาน  จ านวน 2 ตัว เปน็แบบชนดิล๎อเล่ือน มทีี่วางแขน  มพีนกัพงิ
สูงไมนํอ๎ยกวํา 50 เซนติเมตร  สามารถปรับระดับได๎
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในมาตรฐานครุภณัฑ์ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส านักงาน 9,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีส านักงาน 8,000 บาท

งบลงทนุ 49,000 บาท
ค่าครุภณัฑ์ 49,000 บาท

จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหนบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพไมนํอ๎ย
กวํา 19 นิ้ว  จ านวน 1 ชุด โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมก าหนด

เครื่องส ารองไฟฟ้า 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

- เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือโต๏ะคอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 2 ตัว โดยมคุีณลักษณะดังนี้  
    - มขีนาดไมนํอ๎ยกวํา 120 x 60 เซนติเมตร สูงไมนํอ๎ยกวํา 75 เซนติเมตร 
    - พื้นผิวโต๏ะเคลือบเมลามนี ปอ้งกนักนัความร๎อน และรอยขีดขํวน
    - มรีางคีย์บอร์ด พร๎อมที่ต้ัง CPU 
    - มล้ิีนชักไมนํอ๎ยกวํา 2 ล้ินชัก 
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในมาตรฐานครุภณัฑ์ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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 1. เพื่อจํายเปน็เงินคําตอบแทน คําลํวงเวลาส าหรับบคุลากรทางการแพทย์และด๎านอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ในสังกดัเทศบาล    และเปน็เงินคําจ๎างพเิศษส าหรับบคุลากรทางการแพทย์จากกระทรวง
สาธารณสุข หรือหนวํยงานอื่น ๆ ที่ชํวยปฏบิติังานใหแ๎กเํทศบาล     
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท0891.3/ว2219 ลงวันที ่8 
พฤศจิกายน 2548
 2. เพื่อจํายเปน็เงินตอบแทนเจ๎าหนา๎ที ่ที่ปฏบิติังานใหก๎บัหนวํยบริการในสังกดัเทศบาล  
 - ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์การ
จํายเงินคําตอบแทนเจ๎าหนา๎ที่ที่ปฏบิติังานใหก๎บัหนวํยบริการในสังกดัเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561
 3. เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนอาสาสมคัรบริบาลทอ๎งถิ่น
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมคัรบริบาลทอ๎งถิ่นขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น
และการเบกิคําใช๎จําย พ.ศ. 2562 (หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว3811 ลงวันที ่25 
มถิุนายน 2562)

ค่าใชส้อย 1,847,000 บาท

ค่าตอบแทน 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 90,000 บาท

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 2,043,000 บาท
งบด าเนินงาน 2,043,000 บาท

ค่าใชจ้า่ยในการกักสตัว์และการจดัสวัสดภิาพสตัว์ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําอาหาร คําท าหมนั คําเวชกรรม  คําตรวจวินจิฉัย  คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเปน็หรือ
เกี่ยวเนื่องกบัการจัดสวัสดิภาพสัตว์
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2562
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 101 ล าดับที่ 9

 - เพื่อจํายเปน็การส ารวจข๎อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ สุนขั/แมว ทั้งที่มเีจ๎าของและไมมํี
เจ๎าของ ตัวละ 6 บาทตํอปี ปลีะ 2 คร้ัง  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขั
บา๎ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561  
และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 100 ล าดับที่ 5

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
ค่าส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึ้นทะเบยีนสััตว์ 22,000 บาท

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไขเ้ลอืดออก 200,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ   ในการจัดซ้ือน้ ายาพนํหมอกควัน  
ทรายอะเบท คําตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ตามความจ าเปน็
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 100 ล าดับที่ 2
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โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารโรคขอ้เขา่เสื่อมและการบริหารขอ้เขา่ 35,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําจ๎างถําย
เอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
  -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 101 ล าดับที่ 7

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสขุของสถานี
อนามยัที่ถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

1,000,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําสนบัสนนุการพฒันาคุณภาพการใหบ๎ริการด๎านสาธารณสุขของสถานอีนามยัที่ถําย
โอนใหแ๎กอํงค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น
  - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 
2561  และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 100 ล าดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรพัฒนาสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.) 300,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 100 ล าดับที่ 3

โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ 200,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขในกจิกรรมตํางๆ  
เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่
ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 101 ล าดับที่ 8

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสนัุขบา้ 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําจ๎างถําย
เอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 100 ล าดับที่ 1
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ค่าวัสดุ 106,000 บาท
วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 106,000 บาท

โครงการวังศาลาสเีขยีว 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 107 ล าดับที่ 3

โครงการรณรงค์ประหยดัทรัพยากรน้ า 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 107 ล าดับที่ 5

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
โครงการชว่ยเหลอืสงเคราะหป์ระชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท
ค่าใชส้อย 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตํางๆ เชํน เข็มฉีดยา 
 วัคซีน  แอลกอฮอล์ ถุงมอื  ฯลฯและอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการชํวยเหลือสงเคราะหป์ระชาชนตามอ านาจ
หนา๎ที่ของเทศบาลตามความจ าเปน็  
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา๎ที่ของ
องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2560
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 95 ล าดับที่ 1
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เงินเดอืนพนักงาน 2,328,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559

งบบคุลากร 4,286,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,286,000 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 5,525,000 บาท

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 178,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,702,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558

เงินประจ าต าแหน่ง 78,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประจ าต าแหนงํ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (แกไ๎ขเพิ่มเติม) 
พ.ศ.2559 ลงวันที ่21 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ๎กพํนกังานลูกจ๎าง  และพนกังาน
จ๎าง ที่ได๎รับค าส่ังใหป๎ฏบิติังานนอกเวลาราชการ  

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 335,900 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณี
พเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557

งบด าเนินงาน 857,900 บาท
ค่าตอบแทน 563,900 บาท

เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบตุร 14,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุรใหแ๎กพํนกังาน และลูกจ๎างประจ า  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร

ค่าเชา่บา้น 204,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือคําเชําบา๎นใหแ๎กพํนกังาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชํา
บา๎นของข๎าราชการทอ๎งถิ่น
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ค่าใชส้อย 100,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหก๎บั
ผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังให๎
เดินทางไปราชการตามสิทธิ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล 
คําธรรมเนยีม คํารับรองการเขียนแบบ รายจํายเกี่ยวกบัการจ๎างโฆษณาและเผยแพรํทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทศันห์รือส่ิงพมิพตํ์างๆ  จ๎างเหมาแรงงาน คําใช๎จํายในการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพรํขําวสาร คําติดต้ังไฟฟา้,ประปา,โทรศัพท์ คําเบี้ยประกนั คําธรรมเนยีมจดทะเบยีน
ยานพาหนะตํางๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดกุารเกษตร 40,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตําง ๆ เชํน ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ สายยาง ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดสุ านักงาน 100,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุส านกังานตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพมิพ ์
หมกึเคร่ืองถํายเอกสาร ธงชาติ  ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็

- เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  
คอมพวิเตอร์ , เคร่ืองถํายเอกสาร ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์  , เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิง
อื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

ค่าวัสดุ 192,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 บาท

วัสดคุอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ตํางๆ เชํน แผํนจานบนัทกึข๎อมลู ตลับหมกึ แผํนกรองแสง 
แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอาํนข๎อมลูแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํตําง ๆ เชํน กระดาษโปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ พูํกนั และ
สี รูปที่ได๎จากการล๎างอดัขยาย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้   

ค่าครุภณัฑ์ 381,100 บาท
ครุภณัฑ์ส านักงาน

 - เพื่อจํายเปน็คําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ ของสํวนงานนี ้ 

งบลงทนุ 381,100 บาท
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ตู้เก็บเอกสาร 7,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือต๎ูเกบ็เอกสาร จ านวน 1 ต๎ู  มลัีกษณะเปน็ชนดิต๎ูเหล็ก  มล้ิีนชักไมนํอ๎ย
กวําจะนวน 15 ล้ินชัก ต๎ูมขีนาดไมนํอ๎ยกวํา (กว๎างxลึกxสูง) 37x45x130 เซนติเมตร   (ไมมํกี าหนด
ไว๎ในบญัชีมาจรฐานครุภณัฑ์  ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือกล๎องส ารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATIONS) จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะดังนี้
 - ก าลังขยายไมนํอ๎ยกวํา 30 เทาํ
 - มมุมองภาพ (Field Of View) มขีนาดไมนํอ๎ยกวํา 1 องศา 20 ลิปดา
 - มรีะยะมองเหน็ภาพชัดใกล๎ที่สุดไมมํากกวํา 1.50 เมตร
 - สามารถอาํนคํามมุราบและมมุด่ิง ได๎ละเอยีดสุด 1 ฟลิิปดาหรือดีกวํา
 - คําความถูกต๎องของคํามมุราบและมมุด่ิงไมมํากกวํา 2 ฟลิิปดา
 - มกีล๎องสํองหวัหมดุ (Optical Plummet) มกี าลังขยายไมนํอ๎ยกวํา 3 เทาํหรือแบบเลเซอร์ 
(Laser plummet) ซ่ึงสามารถปรับความสวํางมากนอ๎ยได๎ไมนํอ๎ยกวํา 4 ระดับ
 - สามารถใช๎วัดระยะได๎ไกลสุดไมนํอ๎ยกวํา 3,000 เมตร โดยใช๎ปริซึม 1 ดวง
 - สามารถวัดระยะทางโดยไมใํช๎เปา้ปริซึม ที่การสะทอ๎น 90% KGC ได๎ไกลสุดไมนํอ๎ยกวํา 500 เมตร
 - มจีอภาพหลักแสดงผล LCD ขนาด 280 x 160 pixel หรือแบบ Color LCD ขนาดไมนํอ๎ยกวํา 
3.0 นิ้ว สามารถแสดงคํา มมุราบ, มมุด่ิง, ระยะราบ, ระยะด่ิง, ระยะลาด และคําพกิดั
 - มหีนวํยความจ าภายในสามารถบนัทกึข๎อมลูได๎สูงสุดไมนํอ๎ยกวํา 20,000 จุด
 - มพีอร์ตแบบ RS-232C และ USB ซ่ึงสามารถรับ – สํงข๎อมลูได๎
 - แบตเตอร่ีภายในแบบ Li-ion สามารถใช๎งานได๎ไมนํอ๎ยกวํา 12 ชั่วโมง
พร๎อมด๎วยอปุกรณ์ประกอบกล๎องส ารวจ ดังนี้
 - ขาต้ังกล๎องแบบสามขา (Tripod) จ านวน 1 ชุด 
 - เปา้สะทอ๎งแสง (Prism) รวมเสาคาร์บอน จ านวน 1 ชุด
 - เปา้สะทอ๎งแสง (Prism) รวมขาต้ังสามขา จ านวน 2 ชุด
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็
เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 126

ครุภณัฑ์ส ารวจ
กลอ้งส ารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATIONS) 227,000 บาท
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เครื่องวัดขนาดวัตถุดว้ยแสงเลเซอร์ 19,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองวัดขนาดวัตถุด๎วยแสงเลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง  โดยคุณลักษณะ
ดังนี้
1. เปน็เคร่ืองวัดระยะทางด๎วยเลเซอร์ใช๎รํวมกบั Mobile Device ที่สามารถถํายภาพได๎ ได๎แกํ 
Smartphone หรือ Tablet
2. รองรับระบบปฏบิติัการ Apple iOS หรือ Google Android
3. เชื่อมกบัอปุกรณ์ Mobile Device ด๎วย Bluetooth 4.0 (Low energy technology)
4. ความถูกต๎องในการวัดระยะทางไมเํกนิ ? 5 เซนติเมตร และความถูกต๎องในการวัดระยะวัตถุบน
ภาพถําย ? 1% ของขนาดวัตถุ
5. สามารถวัดระยะทางได๎ทั้งในระบบเมตริก (เมตร, เซนติเมตร) และระบบองักฤษ (นิ้ว, ฟตุ)
6. สามารถวัดระยะโดยไมใํช๎เปา้สะทอ๎นไกลที่สุด 200 เมตร และระยะใกล๎ที่สุด 2 เมตร
7. สามารถ Export ข๎อมลูรูปถําย และข๎อมลูการวัดขนาด ระยะทาง ในรูปแบบ PDF, JPG, Spike 
File (XML) และ KMZ
8. ระบบจํายพลังงาน ประกอบด๎วยแบตเตอร่ีภายในอปุกรณ์ ประเภท Li-ion
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็
เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 126เครื่องหาพิกัดดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 28,900 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองหาพกิดัด๎วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะดังนี้
1. เปน็เคร่ืองมอืหาต าแหนงํพกิดับนโลกโดยใช๎สัญญาณจากดาวเทยีมในระบบ GPS
2. มจี านวนชํองรับสัญญาณ จ านวนไมนํอ๎ยกวํา 12 ชํอง แบบ High sensitivity GPS receiver by 
SiRF
3. มคีวามคลาดเคล่ือนของการหาต าแหนงํไมมํากกวํา 10 เมตร RMS
4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญํไมนํอ๎ยกวํา 240 x 400 Pixels (3.8 x 6.3 ซม.) , แบบ TFT 
Touchscreen มไีฟสํองสวํางหนา๎จอระบบหนา๎จอ Touch Screen
5. กล๎องถํายรูปดิจิตอลความละเอยีด 8 เมกกะพกิเซล ออโต๎โฟกสั ซูมขยาย 4 เทาํพร๎อมบนัทกึ
ข๎อมลูต าแหนงํพกิดัสถานที่
6. แสดงต าแหนงํพกิดัทั้งระบบพกิดั UTM และ Latitude/Longitude
7. แสดงคําพกิดับน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช๎กบัประเทศไทยได๎
8. บนัทกึข๎อมลูต าแหนงํพกิดัได๎ไมนํอ๎ยกวํา 10,000 จุด และสร๎างเส๎นทางได๎ 250 เส๎นทาง
9. บนัทกึข๎อมลูคําพกิดัโดยอตัโนมติั (Track Log) ได๎ถึง 20,000 จุด
10. ใช๎ไฟจากถํานแบตเตอร่ีขนาด AA,2 กอ๎น (NI-MH) และสามารถท างานตํอเนื่องได๎ไมนํอ๎ยกวํา 
16 ชั่วโมง
11. มแีผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู ํและสถานที่ส าคัญมากกวํา 500,000 จุดทั่วประเทศ
12. มเีข็มทศิอเิล็กทรอนกิส์และระบบหาคําความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
13. มหีนวํยความจ าภายใน 4 GB
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็
เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 126
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 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือล๎อวัดระยะทาง จ านวน 2 ตัว
คุณลักษณะดังนี้
 - วัดระยะได๎ไกลไมนํอ๎ยกวํา 10 กโิลเมตร
 - เส๎นผํานศูนย์กลางวงล๎อไมนํอ๎ยกวํา 318.50 มลิลิเมตร
 - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได๎ไมนํอ๎ยกวํา 9,999 เมตร
 - มรีะบบเบรคควบคุมที่มอืจับ มทีี่พกัล๎อ
 - โครงสร๎างของล๎อท าด๎วยวัสดุ พลาสติกแข็งขอบวงหุ๎มด๎วยยาง
 - โครงด๎ามท าด๎วยวัสดุโลหะพบัเกบ็ได๎ 
 - มาตรวัดแสดงผลเปน็หนวํยเมตร
 - มปีุ่มกด RESET คําตัวเลขใหเ๎ปน็ศูนย์ ที่มอืจับและที่มาตรวัด
 ( ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็
เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 126

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเทปวัดระยะ จ านวน 2 ตัว
คุณลักษณะดังนี้
 - เนื้อเทปเปน็ไฟเบอร์ใยแกว๎อยํางดี ความยาวไมนํอ๎ยกวํา 50 เมตร
 - มหีนวํยวัดเปน็มลิลิเมตร,เซนติเมตร และเมตรบนเส๎นเทป 
 - เทปมขีนาดกว๎าง 13 มลิลิเมตร หนาไมนํอ๎ยกวํา 0.5 มลิลิเมตร 
 - มตัีวเลขบอกทกุระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบงํยํอยทกุ 2 มลิลิเมตร
 - มด๎ีามจับและที่หมนุมว๎นเทปพบัเกบ็ได๎
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็
เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 126

ลอ้วัดระยะทาง 16,000 บาท

เทปวัดระยะ 2,200 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ส ีชนิด Network แบบที่ 2 27,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนดิ Network แบบที ่2 (27 หนา๎/นาท)ี 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมก าหนด

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 17,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดงภาพขนาดไมนํอ๎ยกวํา 
19 นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมก าหนด

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภสพไมนํอ๎ย
กวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมก าหนด

เครื่องส ารองไฟฟ้า 15,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคมก าหนด
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ค่าใชส้อย 600,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

งานไฟฟ้าถนน 10,456,600 บาท

งบด าเนินงาน 1,310,000 บาท

ค่าวัสดุ 710,000 บาท
วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 300,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  
รถยนต์  , รถกระเช๎าไฟฟา้  , รถฟาร์มแทรกเตอร์ ง ,เคร่ืองตัดถนน ง , เคร่ืองตัดหญ๎า  , เคร่ืองสูบ
น้ า ง เคร่ืองสกดัคอนกรีต , เคร่ืองเชื่อมไฟฟา้ ฯลฯ และส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 430,000 บาท
  - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาบริการใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล 
คําธรรมเนยีม คํารับรองการเขียนแบบ รายจํายเกี่ยวกบัการจ๎างโฆษณาและเผยแพรํทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ จ๎างเหมาแรงงาน คําใช๎จํายในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพรํขําวสาร 
คําติดต้ังไฟฟา้,ประปา,โทรศัพท์ คําเบี้ยประกนั คําธรรมเนยีมจดทะเบยีนยานพาหนะตํางๆ และ
อื่นๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

   - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํงตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น้ ามนัเบรก 
หวัเทยีน หมอ๎น้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้  

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 160,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําวัสดุกอํสร๎างตําง ๆ เชํน ไมตํ๎างๆ ทนิเนอร์ ตะป ูค๎อน จอบ เสียม  ขวาน เล่ือย 
กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 50,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุตําง ๆ เชํน แบตเตอร่ีวิทย ุหลอดไฟฟา้ ฟวิส์ สายไฟ 
ล าโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้    

วัสดกุ่อสร้าง 200,000 บาท

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 9,146,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พัก หมู่ 1 ซอย 1 489,000 บาท
เพื่อจํายเปน็คําฝังทอํระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 130 ทอํน พร๎อม
บอํพกั จ านวน 10 บอํ ระยะทางรวมทอํพร๎อมบอํพกั 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 44 ล าดับที่ 3

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืนตํางๆ เชํน น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน  
น้ ามนัเคร่ือง น้ ามนับารบี ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     

งบลงทนุ 9,146,600 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 1 ซอยบา้นคุณอนุกูล ภาคภมูิ 301,000 บาท
เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนํอ๎ยกวํา 520 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกว๎างข๎างละ 0.00-0.20 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที ่ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 46 ล าดับที่ 9
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 5 ซอยศาลเจา้ (ตอ่จากของเดมิ) 220,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนํอ๎ยกวํา 380 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกว๎างข๎างละ 0.00-0.20 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที ่ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา๎ที่ 65  ล าดับที่ 90

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 2 ซอยบา้นผู้ชว่ยนิภาพร 500,000 บาท

 เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 217 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนํอ๎ยกวํา 868 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกว๎างข๎างละ 0.00-0.20 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที ่ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 52 ล าดับที่ 34

โครงการก่อสร้างฝังทอ่ระบายน้ า ค .ส.ล.พร้อมบอ่พัก หมู่ 3 ซอย 2 500,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คําฝังทอํระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน 130 ทอํน พร๎อม
บอํพกั จ านวน 10 บอํ ระยะทางรวมทอํพร๎อมบอํพกั 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย   
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 55 ล าดับที่ 50

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เปน็ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 ซอยบา้นคุณวันนา ขาวพลบั 500,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 171 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมนํอ๎ยกวํา 855 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกว๎างข๎างละ 0.00-0.20 ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที ่ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 72  ล าดับที่ 119

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พัก หมู่ 4 ซอย
บา้นผู้ใหญ่น้อย

422,800 บาท

เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร(ไมมํไีหลํ
ทาง) พร๎อมฝังทอํระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 69 ทอํน พร๎อมบอํพกั 
จ านวน 8 บอํ ระยะทางรวมทอํพร๎อมบอํพกั 77 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 60  ล าดับที่ 69

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 5 ซอยบา้นคุณบรรจบ กลิ่นน่ิม 255,000 บาท

 เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนํอ๎ยกวํา 440 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกว๎างข๎างละ 0.00-0.20 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที ่ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 66 ล าดับที่ 97

โครงการฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พัก หมู่ 6 ซอย 1 500,000 บาท
เพื่อจํายเปน็คําฝังทอํระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 130 ทอํน พร๎อม
บอํพกั จ านวน 10 บอํ ระยะทางรวมทอํพร๎อมบอํพกั 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 71 ล าดับที่ 117
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โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต หมู่ 1 ซอย 1 แยกตน้โพธิ์ 495,000 บาท
เพื่อจํายเปน็คําปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํอ๎ยกวํา 1,600 ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 46  ล าดับที่ 10

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  หมู่ 2 ซอย 5 495,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คําปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํอ๎ยกวํา 1,600 ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 52 ล าดับที่ 35

โครงการฝังทอ่รบะายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พัก หมู่ 7 ซอย 5 ร้านโก๊บอย 496,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พักหมู่ 10 ซอย
ตรงขา้มโรงสี

482,800 บาท

เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 83 เมตร พร๎อมฝังทอํ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 76 ทอํน พร๎อมบอํพกั จ านวน 9 บอํ 
ระยะทางรวมทอํพร๎อมบอํพกั 85 เมตร และหชู๎าง 2 ชุด ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 88 ล าดับที่ 186

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 9 ซอยบา้นผู้ชว่ยดี 498,000 บาท
เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 208 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนํอ๎ยกวํา 832 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกว๎างข๎างละ 0.00-0.50 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที ่ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 83  ล าดับที่ 167

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 100,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินชดเชยคํางานกอํสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) 
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1837 ลงวันที ่11 กนัยายน 2560
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 93 ล าดับที่ 210

บาท

 เพื่อจํายเปน็คําฝังทอํระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 164 ทอํน พร๎อม
บอํพกั จ านวน 11 บอํ ระยะทางรวมทอํพร๎อมบอํพกั 175 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 75 ล าดับที่ 133

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 7 ซอย 6 496,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คํากอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนํอ๎ยกวํา 860 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกว๎างข๎างละ 0.00-0.20 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที ่ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา๎ที่ 76  ล าดับที่ 136
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โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต หมู่ 10 ซอย 2 312,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คําปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 246 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํอ๎ยกวํา 984 ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพมันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 88  ล าดับที่ 187

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  หมู่ 5 ซอยบา้นปา้หมวย 495,000 บาท

 เพื่อจํายเปน็คําปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํอ๎ยกวํา 1,600 ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 66  ล าดับที่ 96

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  หมู่ 8  จากหอนาฬิกา 495,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คําปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํอ๎ยกวํา 1,600 ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 79 ล าดับที่ 152

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  หมู่ 3 ซอย 2 499,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คําปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บริเวณโค๎งโรงกลึง ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
395 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํอ๎ยกวํา 1,580 ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 56  ล าดับที่ 51

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  หมู่ 4 ซอย 2 495,000 บาท

เพื่อจํายเปน็คําปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํอ๎ยกวํา 1,600 ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 60 ล าดับที่ 70

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยใหแ้ก่เอกชน นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอกเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 100,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําออกแบบ คําควบคุมงานใหแ๎กเํอกชน นติิบคุคล หรือบคุคลภายนอก เพื่อใหไ๎ด๎มา
ซ่ึงส่ิงกอํสร๎าง  ตามความจ าเปน็
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 94 ล าดับที่ 215
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ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 864,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558

งบบคุลากร 960,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 960,000 บาท

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 3,343,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 80,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557

งบด าเนินงาน 2,310,000 บาท
ค่าตอบแทน 80,000 บาท

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 96,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชมุชน 200,000 บาท

รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 1,200,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมาใหบ๎คุคลภายนอกท าการอยํางหนึ่งอยํางใดแกเํทศบาล  เชํน ค๎าจ๎างเหมา
ก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลูฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้
 - ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมลูฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560

ค่าใชส้อย 1,700,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

วัสดงุานบา้นงานครัว 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุงานบา๎นงานครัวตํางๆ  เชํน ถังขยะ ไมก๎วาด ผงซักฟอก น้ ายาท าความ
สะอาด น้ ายาเช็ดกระจก แกว๎น้ า  จาม ชาม ถ๎วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน 
บ ารุงรักษาและซํอมแซม  ตรวจเช็คตามระยะ ของรถเกบ็ขยะ จ านวน 2 คัน ฯลฯ และส่ิงอื่นๆ ตาม
ความจ าเปน็ของสํวนงานนี้

ค่าวัสดุ 530,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนงัสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข๎อง
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 108 ล าดับที่ 1

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 บาท
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วัสดเุครื่องแตง่กาย 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตํงกายตํางๆ เชํน  เส้ือ กางเกง  ถุงมอืยาง รองเทา๎ยาง ผ๎าปดิ
ปาก-ปดิจมกู เส้ือกนัฝน ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิจํายคําวัสดุเคร่ืองแตํงกายของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น 
พ.ศ.2560

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 390,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืนตํางๆ เชํน น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน น้ ามนัเคร่ือง 
น้ ามนัจาระบี ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้    

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 100,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํงตํางๆ เชํน แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ หวัเทยีน กรวย
จราจร ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของสํวนงานนี้   

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองเจียหรือตัด แบบมอืถือ  จ านวน 1 ตัว  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน  
ขนาดใบไมนํอ๎ยกวํา 4 นิ้ว  ขับด๎วยมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดไมนํอ๎ยวํา 700 วัตต์  ความเร็วรอบไมนํอ๎ย
กวํา 10,000 รอบตํอนาที
(ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 127

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 5,000 บาท

ครุภณัฑ์โรงงาน
เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถือ 5,000 บาท

งบลงทนุ 73,000 บาท
ค่าครุภณัฑ์ 73,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือปั๊มลมไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะเปน็ปั๊มลมโรตาร่ี ขนาด
ความจุถังลมไมนํอ๎ยกวํา 50 ลิตร  มกี าลังไฟฟา้ไมต่ํ ากวํา 3 แรงมา๎  
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 127

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือแทนํตัดไฟเบอร์ จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะมขีนาดไมนํอ๎ยกวํา 14 
นิ้ว ขับด๎วยมอเตอร์ไฟฟา้ขนาดไมนํอ๎ยกวํา 2,000 วัตต์ ความเร็วรอบสูงสุดไมนํอ๎ยกวํา 3,800 รอบ
ตํอนาที
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 127

ปั๊มลมไฟฟ้า 7,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือต๎ูเชื่อมไฟฟา้ พร๎อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ต๎ู  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน เปน็ต๎ู
เชื่อมไฟฟา้ ระบบอนิเวอเตอร์ ขนาดไมต่ํ ากวํา 300 แอมป ์สามารถใช๎กบัไฟบ้า๎นทั่วไปได๎  พร๎อม
อปุกรณ์การใช๎งาน  
 (ไมมํกี าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ได๎สอบถามราคาในทอ๎งถิ่นเปน็เกณฑ์)
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 127

แทน่ตดัไฟเบอร์ 6,000 บาท
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จ านวน
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มลัีกษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือสภาพเปน็
ครุภณัฑ์ หรือมอีายุการใช๎งานยืนนาน เชํน ซํอมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร๎างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ ํซ่ึงไมรํวมถึงคําซํอมบ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลาง เชํน ปรับปรุงโครงสร๎างยานพาหนะ
ขนาดใหญ ํ 
 - ตามกรมสํงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มถิุนายน 
2559
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เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 392,000 บาท
เงินเดอืนพนักงาน 272,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 522,700 บาท
งบบคุลากร 392,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเพิ่มตํางๆ ของพนกังานจ๎าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ๎นกังานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างของเทศบาล 
ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวันที ่7 สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนพนกังานจ๎าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังานจ๎าง (ฉบบัที ่4)  ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 12,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจํายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) 
ลงวันที ่28 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 108,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือคําเชําบา๎นใหแ๎กพํนกังานทอ๎งถิ่น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําเชําบา๎นของข๎าราชการทอ๎งถิ่น

เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบตุร 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี ใหก๎บั
พนกังานสํวนทอ๎งถิ่น ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างในหนวํยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอนัมี
ลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปแีกพํนกังานสํวนทอ๎งถิ่นใหเ๎ปน็รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าเชา่บา้น 48,000 บาท

ค่าตอบแทน 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 32,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คําลงทะเบยีนตํางๆ  คําพาหนะเดินทาง  คําเชําที่พกัระหวํางเดินทางไปราชการ ใหก๎บั 
พนกังานเทศบาล  เจ๎าหนา๎ที่ในหนวํยงาน ซ่ึงได๎รับค าส่ังใหเ๎ดินทางไปราชการตามสิทธิ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุรใหแ๎กพํนกังาน และลุกจ๎างประจ า ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุรของพนกังานสํวนทอ๎งถิ่น

ค่าใชส้อย 20,000 บาท
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งบลงทนุ 700 บาท

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 800,000 บาท
งบด าเนินงาน 730,000 บาท

อุปกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ืออปุกรณ์อาํนบตัรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

ค่าครุภณัฑ์ 700 บาท
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบกิจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน
กฬีาและการสํงนกักฬีาเข๎ารํวมการแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 99 ล าดับที่ 7

โครงการทศันศึกษาดงูานเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแ้ก่ผู้สงูอาย ุและกลุ่มตา่งๆ 300,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 99 ล าดับที่ 8

ค่าใชส้อย 730,000 บาท
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

โครงการศูนยส์ามวัยสายใยรักแหง่ครอบครัว 30,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 99 ล าดับที่ 10

โครงการพัฒนาศักยภาพใหกั้บผู้น า และกลุ่มตา่งๆ ในชมุชน 250,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 99 ล าดับที่ 6
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โครงการสง่เสริมอาชพีและสง่เสริมแหลง่เรียนรู้ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 98 ล าดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน 70,000 บาท
เงินอุดหนุน 70,000 บาท

โครงการอบรมใหค้วามรู้เพ่ือปอ้งกันภยัยาเสพตดิใหแ้ก่เยาวชนและเดก็นักเรียน 60,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 105 ล าดับที่ 1

โครงการสมัพันธ์รักพิทกัษ์ครอบครัว 30,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหาร เคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหนา๎ที่ทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 98 ล าดับที่ 5

อุดหนุนในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 40,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายการอดุหนนุในการปอ้งกนัและแกไ๎ขปญัหายาเสพติด  ใหก๎บัที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทาํมวํง(ฝ่ายความมั่นคง) ตามหนงัสืออ าเภอทาํมวํง ดํวนที่สุด ที ่กจ 0218/ว1728  
ลงวันที ่17  พฤษภาคม 2562
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 106 ล าดับที่ 8

 - เพื่อจํายเปน็เงินอดุหนนุเพื่อด าเนนิงานของศูนย์ปฏบิติัการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค์
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ระดับอ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
 - ตามหนงัสือเทศบาลต าบลมวํงชุม ที ่กจ 55701/ว488 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2562
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 106 ล าดับที่ 9

เงินอุดหนุนสว่นราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
อุดหนุนศูนยป์ฏบิตักิารร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 30,000 บาท
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โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถ่ินสมัพันธ์ตา้นยาเสพตดิ 150,000 บาท

 - เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันกฬีาทอ๎งถิ่นสัมพนัธ์ในเขตเทศบาลต าบลวังศาลา เชํน คํา
วัสดุอปุกรณ์ คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําชุดนกักฬีา  และอื่นๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 102 ล าดับที่ 1

ค่าใชส้อย 150,000 บาท
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 300,000 บาท
งบด าเนินงาน 250,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสว่นราชการ

 - เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือวัสดุกฬีาตําง ๆ   เชํน  ลูกบอล  ลูกตะกร๎อ ลูกวอลเลย์บอล ตาขําย ฯลฯ 
ตามความจ าเปน็     

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท
วัสดกีุฬา 100,000 บาท

สนับสนุนการจดัการกิจกรรมดา้นกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท
  (1) อุดหนุนการจดักิจกรรมการแขง่ขนักีฬาและนันทนาการ จ านวน 40,000 บาท  
  เพื่อจํายเปน็เงินอดุหนนุใหก๎บัที่ท าการปกครองอ าเภอทาํมวํง ในการด าเนนิโครงการแขํงขันกฬีาชิง
ชนะเลิศแหงํจังหวัดกาญจนบรีุ  อ าเภอทาํมวํง  จังหวัดกาญจนบรีุ ประจ าปงีปบระมาณ พ.ศ.2563
 - ตามหนงัสืออ าเภอทาํมวํง ที ่กจ 0218/ว2454 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
  (2) อุดหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาชงิชนะเลศิจงัหวัดกาญจนบรุี  จ านวน 10,000 บาท
 เพื่อจํายเปน็เงินอดุหนนุใหก๎บัส านกังานการทอํงเที่ยวและกฬีาจังหวัดกาญจนบรีุ ในการด าเนนิ
โครงการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณในการจัดกจิกรรมจัดการแขํงขันกฬีา และนนัทนาการ เพื่อ
สํงเสริมใหป๎ระชาชนมสุีขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบรีุ ประจ าปงีปบระมาณ พ.ศ.2563
 - ตามหนงัสืออ าเภอทาํมวํง ที ่กจ 0218/ว1205 ลงวันที ่31 กรกฎาคม 2562 และหนงัสือจังหวัด
กาญจนบรีุ ที ่กจ 0023.3/ว14101 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2562
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - แผนพฒันาทอ๎งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 102 ล าดับที่ 2
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ค่าใชส้อย 130,000 บาท
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 130,000 บาท
งบด าเนินงาน 130,000 บาท

โครงการวันสงกรานต์ 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็ 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 109 ล าดับที่ 3

โครงการวันลอยกระทง 50,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการ เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําของรางวัล 
คําจ๎างถํายเอกสาร คําใช๎จํายในการจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอปุกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 109 ล าดับที่ 2

โครงการงานประเพณีส าคัญทางศาสนา 30,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด าเนนิงานตามโครงการงานประเพณีส าคัญทางศาสนา อาท ิ
โครงการแหเํทยีนพรรษา หรือโครงการประเพณีส าคัญอื่นๆ ตามความจ าเปน็    
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีา และการ
สํงนกักฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 109 ล าดับที่ 1
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 - เพื่อจํายเปน็เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม ตามพระราชบญัญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533 แกไ๎ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงินสมทบเข๎ากองทนุประกนัสังคม 
เพื่อการจํายประโยชนท์ดแทนในกรณีวํางงาน พ.ศ. 2546 ประกอบกบัข๎อ 33 แหงํประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดกาญจนบรีุ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนกังาน
จ๎าง  ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2547  
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0893.5/ว9  ลงวันที ่22 มกราคม 
2557   

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 15,000 บาท

งบกลาง 22,870,000 บาท
เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม 290,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 22,870,000 บาท
งบกลาง 22,870,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุที่มอีายุ 60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไปที่มคุีณสมบติัครบถ๎วน 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุขององค์กรปกครอง
สํวนทอ๎งถิ่น (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท0810.6/ว2927 ลงวันที ่25 
กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 103 ล าดับที่ 1

เบี้ยยงัชพีคนพิการ 2,800,000 บาท

 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยงบประมาณรายจํายเฉพาะการประปา ตามความจ าเปน็     

เบี้ยยงัชพีผู้สงูอายุ 16,000,000 บาท

 - เพื่อเปน็เงินสบทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อใหค๎วามค๎ุมครองแกลุํกจ๎างที่ประสบอนัตราย เจ็บปว่ย 
ตาย อนัเนื่องมากจากการท างานใหแ๎กนํายจ๎าง
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที ่24 
ธันวาคม 2561
 - ตามพระราชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561

เงินชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 400,000 บาท

 - เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพกิารใหแ๎กคํนพกิารที่มสิีทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําดวยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความพกิารใหค๎นพกิารขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท0810.6/ว2927 ลงวันที ่25 
กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 103 ล าดับที่ 2
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

 - เพื่อจํายเปน็เงินส ารองจํายในกรณีฉุกเฉิน หรือมคีวามจ าเปน็เกดิขึ้น หรือในกรณีที่หนวํยงาน
ตํางๆ ไมมํงีบประมาณรายจํายที่เบกิจํายได๎   หรือแมแ๎ตํไมเํพยีงพอกบัความจ าเปน็ที่ต๎องจําย หรือ
ไมไํด๎ต้ังจํายในงบประมาณรายจําย หรือรายจํายที่นอกเหนอื ไปจากงบประมาณที่ได๎รับอนมุติั  และ
การอนมุติัใหใ๎ช๎งินส ารองจํายใหเ๎ปน็อ านาจของคณะผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่นเปน็ผ๎ูพจิารณาเบกิจําย  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2541 
หมวด 2 ข๎อ 19     
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา๎ที่ของ
องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น พ.ศ.2560

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน

 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผ๎ูปว่ยโรคเอดส์ที่แพทย์ได๎รับรองและท าการ
วินจิฉัยแล๎ว และมคีวามเปน็อยูํยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผ๎ูอปุการะดูแลไมสํามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได๎ โดยผ๎ูปว่ยเอดส์ที่มสิีทธิจะได๎รับเบี้ยยังชีพคนละ 500.- บาทตํอเดือน ถือปฏบิติัตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น พ.ศ.2548 และหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว1468 ลง
วันที ่7 ก.ค.2558 
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท0810.6/ว2927 ลงวันที ่25 
กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 103 ล าดับที่ 3

ส ารองจา่ย 2,000,000 บาท

เบี้ยยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ 150,000 บาท

เงินบ ารุงสนันิบาตแหง่ประเทศไทย 68,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําบ ารุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงํประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ใน
ข๎อบงัคับสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงํประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข๎อ 16  ก าหนดใหช๎ าระคําบ ารุงไมํ
นอ๎ยกวําร๎อยละหนึ่งสํวนหกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปทีี่ผํานมา  ยกเว๎นเงินกู ๎เงินจํายขาด
สะสม และเงินอดุหนนุทกุประเภท แตํไมเํกนิเจ็ดแสนหา๎หมื่นบาทการค านวณ ในปงีบประมาณ 
2561  เทศบาลมรีายรับของงบประมาณทั่วไปทั้งส้ิน 73,066,518.11 บาท คงหกัจํายขาดเงินสะสม 
เงินอดุหนนุทั่วไป และเงินอดุหนนุเฉพาะกจิจ านวน 32,991,403  บาท  คงเหลือรายรับจริงที่จะ
น าไปค านวณเปน็เงิน 40,075,115.11 บาท  เมื่อค านวณร๎อยละ 1/6 (0.00167) แล๎วเทศบาลต๎อง
จํายเปน็คําบ ารุง ส.ท.ท. จ านวน  40,075,115.11 x 0.00167  = 66,925.44 บาท จึงต้ังจํายไว ๎
จ านวน  68,000.- บาท
 - ตามหนงัสือสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงํประเทศ (ส.ท.ท.) ที ่ส.ท.ท.787/25641 ลงวันที ่10 
ตุลาคม 2561

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการจราจร 40,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการแกไ๎ขปญัหาเกี่ยวกบัการจราจร ที่ประชาชนได๎รับประโยชนโ์ดยตรง 
เชํน การทาสีตีเส๎น สัญญาณไฟจราจร  สามเหล่ียมหยุดตรวจ  ปา้ยจราจร  กระจกโค๎งจราจร  
กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสํน้ า เสาล๎มลุกจราจร เส้ือจราจร  ยาง
ชะลอความเร็วรถ เปน็ต๎น
 - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892  ลงวันที ่28 มถิุนายน 2562
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงินสมทบทนุหลกัประกันสขุภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนที่ 270,000 บาท
 - โดยด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหงํชาติ เร่ืองการก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนบัสนนุใหอ๎งค์การบริหารสํวนต าบล หรือเทศบาลด าเนนิงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับทอ๎งถิ่น หรือพื้นที ่พ.ศ. 2557  โดยเทศบาลสมทบไมนํอ๎ยกวําร๎อย
ละ 50 ของงบประมาณที ่สปสช.ใหก๎ารสนบัสนนุคือจ านวน 45 บาท/คน คูณด๎วยจ านวนประชากร  
(จ านวณประชากร ณ ม.ิย.62   คิดเปน็ 11,889x45x50% = 267,502.50)  จึงต้ังจํายไว ๎  จ านวน  
270,000.- บาท     

เงินชว่ยค่าครองชพีผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 25,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือคําครองชีพผ๎ูรับบ านาญ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินชํวยคําครองชีพผ๎ูรับบ านาญของราชการสํวนทอ๎งถิ่น 
(ฉบบัที ่12) พ.ศ.2551

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน (กบท.) 792,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข๎าราชการสํวนทอ๎งถิ่น โดยค านวณจากประมาณ
การรายรับตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจําย ปงีบประมาณ 2563 โดยไมต๎ํองน ารายรับประเภท
พนัธบตัร  เงินกู ๎ เงินที่มผ๎ูีอทุศิให๎  และเงินอดุหนนุทกุประเภทมาค านวณ  โดยเทศบาลใหค๎ านวณ
ในอตัราร๎อยละ 2  (เทศบาลได๎ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป ประจป ี2563 เปน็เงิน
ทั้งส้ิน 75,000,000.- บาท  หกัรายได๎จากเงินอดุหนนุทั่วไปและเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ  จ านวน 
35,400,000.- บาท  คงเหลือรายได๎จ านวน 39,600,000.- บาท น ามาค านวณ 39,600,000 x 
2% = 762,000 บาท
 - ตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ที ่มท 0808.5/ว2305 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2561

เงินชว่ยพิเศษ 20,000 บาท
 - เพื่อจํายเปน็เงินชํวยเหลือพเิศษใหก๎บัพนกังานและพนกังานจ๎าง ในสังกดัเทศบาล ตามความ
จ าเปน็     
 - ตามประกาศ ก.ท. เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจํายเงินชํวยพเิศษ กรณีพนกังานเทศบาล ผ๎ูรับ
บ านาญ ลูกจ๎าง และพนกังานจ๎างถึงแกคํวามตาย พ.ศ.2560 ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2560

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้  >>  91



400,000

20,000

40,000

68,000

270,000

150,000

290,000

16,000,000

15,000

792,000

2,000,000

2,800,000

25,000

ง

บ
180,000

1,556,000

208,000
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยเหลืองบประมาณ

รายจา่ยเฉพาะการประปา
400,000

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

เงนิชว่ยพเิศษ 20,000

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร 40,000

เงนิบ ารุงสนันิบาตแห่งประเทศ

ไทย
68,000

เงนิสมทบทนุหลกัประกนั

สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที่
270,000

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 150,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 290,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 16,000,000

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 15,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(กบท.)

792,000

ส ารองจา่ย 2,000,000

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 2,800,000

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ

 (ชคบ.)
25,000

180,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
1,556,000

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

208,000

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 726,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารสว่นต าบล

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

เงนิเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

180,000

108,000 757,000 148,000 5,745,000

1,000 153,000

12,000 72,000 21,000 563,000

272,000 860,000 1,200,000 11,113,400

250,000

42,000 374,000

ง

บ
30,000 10,000 67,000 258,000

5,000

32,000 340,000 113,000 2,238,900

48,000 540,000

5,000 30,000

120,000 20,000 1,980,000

90,000

22,000 22,000

50,000

700,000

20,000 20,000

20,000 50,000 30,000 470,000

เงนิเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2,566,000 865,000 1,301,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 152,000

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก
180,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 274,000 102,000 82,000

เงนิเดอืนพนกังาน 2,328,000 250,000 6,203,400

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 250,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 78,000 254,000

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 14,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
415,900 133,000 1,205,000

คา่เชา่บา้น 204,000 288,000

137,000

คา่เบี้ยประชุม 5,000

170,000

คา่จา้งเหมาบรกิารท าความ

สะอาดอาคารสถานทีร่าชการ
90,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ
10,000 15,000

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 1,650,000 20,000

คา่ส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และ

ขึน้ทะเบยีนส ัตัว์
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ
50,000

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

การจดัการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่ 700,000

คา่ใชจ้า่ยในการกกัสตัว์และการ

จดัสวสัดภิาพสตัว์

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
50,000 20,000 300,000

ค่าใช้สอย
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

150,000 150,000

200,000 200,000

30,000 30,000

1,000,000 1,000,000

100,000

50,000

30,000

30,000 30,000

300,000 300,000

10,000 10,000

20,000

โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่

สมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ

โครงการควบคมุและป้องกนั

โรคไขเ้ลือดออก

โครงการงานประเพณีส าคญั

ทางศาสนา

โครงการเงนิอดุหนุนส าหรบั

สนบัสนุนการพฒันาคณุภาพ

การให้บรกิารดา้นสาธารณสขุ

ของสถานีอนามยัทีถ่า่ยโอน

ให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

โครงการจดังานราชพธีิและวนั

ส าคญัของชาติ
100,000

โครงการจดัต ัง้ศนูย์ป้องกนัและ

ลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง

เทศกาลส าคญัตา่งๆ

50,000

โครงการจดัประชุมประชาคม 30,000

โครงการชว่ยเหลือสงเคราะห์

ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง

เทศบาล

โครงการทศันศกึษาดงูานเพือ่

พฒันาศกัยภาพให้แกผู่ส้งูอายุ 

และกลุม่ตา่งๆ

โครงการเทศบาลเคลือ่นที่

โครงการปกป้องสถาบนัส าคญั

ของชาติ
20,000

คา่ใชส้อย
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

35,000 35,000

220,000

50,000 50,000

200,000 200,000

250,000 250,000

300,000 300,000

200,000

10,000 10,000

10,000 10,000

50,000

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

โรคขอ้เขา่เสือ่มและการบรหิาร

ขอ้เขา่

โครงการปรบัปรุงขอ้มลูแผนที่

ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ
220,000

โครงการป้องกนัและควบคมุ

โรคพษิสนุขับา้

โครงการพระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ

โครงการพฒันาศกัยภาพให้กบั

ผูน้ า และกลุม่ตา่งๆ ในชุมชน

โครงการพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรพฒันาสาธารณสขุ

มลูฐาน (อสม.)

โครงการรณรงค์คดัแยกขยะใน

ชุมชน
200,000

โครงการรณรงค์ประหยดั

ทรพัยากรน ้า

โครงการวงัศาลาสเีขยีว

โครงการวนัคลา้ยวนัพระราช

สมภพของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธเิบศร หรือวนัพอ่

แห่งชาติ

50,000
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

200,000

100,000

20,000 20,000

5,000

100,000

50,000 50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

50,000 50,000

380,000 380,000

30,000

30,000 30,000

60,000

โครงการวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิท

รมหาวชริาลงกรณ พระวชริ

เกลา้เจา้อยูห่วั

200,000

โครงการวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ

 พระบรมราชนีิ

100,000

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ

โครงการวนัเทศบาล 5,000

โครงการวนัแมแ่ห่งชาติ 100,000

โครงการวนัลอยกระทง

โครงการวนัสงกรานต์

โครงการศนูย์สามวยัสายใยรกั

แห่งครอบครวั

โครงการสง่เสรมิอาชีพและ

สง่เสรมิแหลง่เรียนรูภ้มูปิญัญา

ทอ้งถิน่

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

การบรหิารสถานศกึษา

โครงการสรา้งวนิยัจราจรขบัขี่

ปลอดภยัให้แกเ่ยาวชนและ

ประชาชน

30,000

โครงการสมัพนัธ์รกัพทิกัษ์

ครอบครวั

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ชุมชนดา้นการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

60,000
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

150,000 150,000

250,000

60,000 60,000

50,000 10,000 880,000

90,000

30,000 305,000

80,000 370,000

5,000 325,000

80,000 950,000

100,000 100,000

50,000

30,000 15,000 95,000

106,000 106,000

1,325,000 1,325,000

85,000

10,000 240,000

10,000 46,000

100,000 573,000

10,000

10,000 118,000

120,000 820,000

26,000

20,000 90,000

โครงการอบรมคณุธรรม

จรยิธรรมให้กบัเด็กเยาวชน

โครงการอบรมและศกึษาดงูาน

เพือ่พฒันาศกัยภาพ และ

สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

ให้แกผู่บ้รหิาร สท. พนกังาน 

และพนกังานจา้ง

250,000

โครงการอบรมให้ความรูเ้พือ่

ป้องกนัภยัยาเสพตดิให้แก่

เยาวชนและเด็กนกัเรียน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 500,000 100,000 220,000

65,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 240,000

ค่าวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 20,000 70,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 150,000 60,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 300,000 20,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 550,000 120,000 200,000

วสัดกุีฬา

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 50,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 30,000

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดกุารเกษตร 40,000 25,000 20,000

วสัดกุอ่สรา้ง 200,000 10,000 20,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000 34,000

วสัดสุ านกังาน 100,000 373,000

วสัดอุืน่ 10,000

700,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 2,000 24,000

ค่า

สาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม
108,000

คา่ไฟฟ้า

คา่บรกิารโทรศพัท์ 70,000
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

ง

บ
8,000 8,000

174,000

4,000

7,000

9,000 19,000

5,000

22,000

17,000

30,000

15,000

17,800

27,000

10,000 40,000

22,000 44,000

10,000 10,000

700 700

เกา้อีส้ านกังาน

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เครือ่งปรบัอากาศ แบบเยกสว่น 174,000

จดัซ้ือโทรศพัท์ส านกังาน 4,000

ตูเ้ก็บเอกสาร 7,000

โตะ๊คอมพวิเตอร์ส านกังาน 10,000

โตะ๊ปฏบิตังิานส านกังาน 5,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1
22,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบั

ส านกังาน
17,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่2
30,000

เครือ่งพมิพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED สี
15,000

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1
17,800

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED สี

 ชนิด Network แบบที ่2
27,000

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 15,000 15,000

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1
22,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader)

ค่าครุภณัฑ์
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

9,500

13,000

7,000

130,000

5,000

5,000

6,000

7,000

227,000

19,000

28,900

2,200

16,000

301,000

500,000

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

เครือ่งตดัหญา้ 9,500

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เครือ่งขยายเสยีงเคลือ่นที่ 13,000

เครือ่งบนัทกึเสยีง 7,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์
50,000 20,000 60,000

ครุภณัฑ์โรงงาน

เครือ่งเจีย/ตดั แบบมอืถือ 5,000

ตูเ้ชือ่มไฟฟ้า 5,000

แทน่ตดัไฟเบอร์ 6,000

ปั๊มลมไฟฟ้า 7,000

ครุภณัฑ์ส ารวจ

เทปวดัระยะ 2,200

กลอ้งส ารวจแบบประมวลผลรวม

 (TOTAL STATIONS)
227,000

เครือ่งวดัขนาดวตัถุดว้ยแสง

เลเซอร์
19,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู ่1 ซอยบา้นคณุ

อนุกูล ภาคภมูิ

301,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

คา่ครุภณัฑ์

งบลงทุน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู ่2 ซอยบา้น

ผูช้ว่ยนิภาพร

500,000

ลอ้วดัระยะทาง 16,000

เครือ่งหาพกิดัดว้ยสญัญาณ

ดาวเทยีมแบบพกพา
28,900
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

255,000

220,000

496,000

498,000

422,800

482,800

500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู ่5 ซอยบา้นคณุ

บรรจบ กลิน่นิ่ม

255,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู ่5 ซอยศาลเจา้ 

(ตอ่จากของเดมิ)

220,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู ่7 ซอย 6
496,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู ่9 ซอยบา้น

ผูช้ว่ยดี

498,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กพรอ้มฝงัทอ่ระบายน ้า

 ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมู ่4 

ซอยบา้นผูใ้หญน้่อย

422,800

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กพรอ้มฝงัทอ่ระบายน ้า

 ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกัหมู ่10 

ซอยตรงขา้มโรงสี

482,800

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุง

ถนนลาดยาง เป็นถนน ค.ส.ล. 

หมู ่6 ซอยบา้นคณุวนันา ขาว

พลบั

500,000
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

496,000

500,000

489,000

500,000

495,000

312,000

495,000

499,000
โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู ่3 ซอย 2
499,000

โครงการกอ่สรา้งฝงัทอ่ระบาย

น ้า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่ 7

 หน้ารา้นคา้โกบ๊อย

496,000

โครงการกอ่สรา้งฝงัทอ่ระบาย

น ้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่3 

ซอย 2

500,000

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.

ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่1 ซอย 1
489,000

โครงการฝงัทอ่ระบายน ้า ค.

ส.ล.พรอ้มบอ่พกั หมู ่6 ซอย 1
500,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู ่1 ซอย 1 แยก

ตน้โพธิ ์
495,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู ่10 ซอย 2
312,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู ่2 ซอย 5
495,000
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รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

495,000

495,000

495,000

100,000

100,000

30,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์

ตกิตอนกรีต หมู ่4 ซอย 2
495,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู ่5 ซอยบา้นป้าห

มวย

495,000

โครงการปผูวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู ่8 จากหอนาฬกิา

 (ตอ่จากของเดมิ)

495,000

เงนิชดเชยคา่งานกอ่สรา้งตาม

สญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K)
100,000

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานที่

จา่ยให้แกเ่อกชน นิตบิคุคลหรือ

บคุคลภายนอกเพือ่ให้ไดม้าซึง่

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงาน 100,000

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั 

ประเมนิผล หรือพฒันาระบบ

ตา่งๆ

30,000

งบรายจ่าย

อืน่
รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้  >>  102



รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

30,000 30,000

20,000

6,000

50,000 50,000

65,000 65,000

400,000 400,000

40,000 40,000

2,560,000 2,560,000

430,000 1,322,700 30,000 4,804,000 6,534,000 75,000,000

โครงการด าเนินงานตามภารกจิ

ของเหลา่กาชาดจงัหวดั

กาญจนบรีุ

20,000

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิารรว่มใน

การชว่ยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์

อดุหนุนการแขง่ขนักีฬากลุม่

ชาววงั

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการจดักจิกรรมงานรฐัพธีิ

ในวนัส าคญัของชาตแิละ

กจิกรรมตามนโยบายของ

จงัหวดักาญจนบรีุ

6,000

อดุหนุนส าหรบัสนบัสนุน

อาหารกลางวนั โรงเรียนสงักดั

ส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)

รวม 22,870,000 19,324,600 2,004,500 17,680,200

งบเงนิ

อุดหนุน
เงนิอุดหนุน

อดุหนุนกจิกรรมดา้นการศกึษา

อดุหนุนในการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

สนบัสนุนการจดัการกจิกรรม

ดา้นกีฬาและนนัทนาการ
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อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนท่ี 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลต าบลวังศาลา



จ านวน                    894,890.22

จ านวน                    535,841.81

จ านวน  0.00

จ านวน                    922,910.10

จ านวน  0.00

จ านวน  0.00

จ านวน  0.00

จ านวน                 1,362,958.51

จ านวน  0.00ทรพัย์รบัจ าน า บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบเฉพาะการ

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล บาท

เงนิฝากธนาคาร บาท

ทนุส ารองเงนิสะสม บาท

กูเ้งนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ บาท

ก าไรสะสม บาท

เงนิสะสม บาท

รายรบัจรงิ บาท

รายจ่ายจรงิ บาท

ประเภทกจิการประปา   กจิการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2562

ค าแถลงงบประมาณ
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2561

-                           

-                           

496,047.00              

-                           

9,000.00                  

400,000.00              

-                           

-                           

7,323.12                  

-                           

-                           

2,200.00                  

-                           

-                           

3,300.00                  

500.00                     

919,270.12             

2559 2561

                          -   -                           

                          -   -                           

                          -   -                           

            10,680.00 11,400.00                

          719,485.17 922,425.59              

              5,990.00 -                           

1,498,977.31 933,825.59             

รวมรายรบั           1,010,217.85

หมวดรายได้

ก าไรจ าหน่ายทรพัย์หลุด

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัย์หลุด                              -   

คา่ขายเศษของ                              -   

คา่เช่ามาตรวดัน ้า

เงนิช่วยเหลือจากงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป               400,000.00

คา่จ าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า               526,846.00

คา่จ าหน่ายน ้าทอ่ธาร                   9,500.00

รายรบังบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรบัจรงิ

2559 2560

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร   

คา่ธรรมเนียม                              -   

เงนิทีง่บประมาณท ั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ                              -   

                24,300.00

เงนิช่วยเหลือจากงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป   

คา่ขายเศษของ                              -   

ดอกเบีย้รบัจ าน า                              -   

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร                   4,239.85

ดอกเบีย้รบัจ าน า   

รายไดเ้บ็ดเตล็ด                   1,832.00

คา่ธรรมเนียม                              -   

คา่ปรบั                              -   

ผลประโยชน์อืน่   

คา่ส ารวจประปา                 17,400.00

  

รวมรายจ่าย

งบด าเนนิงาน

งบลงทุน

งบรายจา่ยอืน่

งบกลาง

งบเงนิอดุหนุน

งบบคุลากร

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2560

762,822.14

               22,000.00

             729,422.14

               11,400.00

                             -   

                             -   

                             -   

คา่แรงงาน                 26,100.00

                 8,419.49

            958,613.49

                             -   

                             -   

รายจา่ยจรงิ

                             -   

  

                             -   

             400,000.00

  

               10,800.00

                             -   

             532,894.00

                             -   

                 3,900.00

                             -   

                             -   

                 2,600.00

  

                             -   

                             -   
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาทรายได้เบด็เตล็ด จ านวน 10,000

 - ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณจากรายรับจริงในปทีี่ผ่านมาเปน็เกณฑ์

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จ านวน 400,000

 - ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณจากรายรับจริงในปทีี่ผ่านมาเปน็เกณฑ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั

ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวดัน้ า จ านวน 520,000
รายได้  เปน็เงนิ 950,000 บาท

งบประมาณรายรบัเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลวงัศาลา
อ าเภอ ทา่ม่วง  จังหวดักาญจนบรีุ

ประมาณการรายรบัทั้งสิ้น 950,000 บาท แยกเปน็

 - ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณจากรายรับจริงในปทีี่ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าจ าหน่ายน้ าทอ่ธาร จ านวน 5,000

 - ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณจากรายรับจริงในปทีี่ผ่านมาเปน็เกณฑ์

 - ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณจากรายรับจริงในปทีี่ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าเช่ามาตรวดัน้ า จ านวน 15,000
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รวม
จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

รวม
จ านวนเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน(กบท.)

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น โดยค านวณจากประมาณ
การรายรับตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ปงีบประมาณ 2563 โดยไมต้่องน ารายรับ
ประเภทพนัธบตัร  เงินกู ้ เงินที่มผู้ีอทุศิให้  และเงินอดุหนนุทกุประเภทมาค านวณ  โดยเทศบาล
ใหค้ านวณในอตัราร้อยละ 2  (เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณกจิการประปา 
ประจ าปี 2563 เปน็เงินทั้งส้ิน 950,000.- บาท  หกัรายได้จากเงินอดุหนนุทั่วไปและเงินอดุหนนุ
เฉพาะกจิ  จ านวน 400,000.- บาท  คงเหลือรายได้จ านวน 550,000.- บาท น ามาค านวณ 
550,000 x 2% = 11,000 บาท
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.5/ว2305 ลงวันที ่26 
กรกฎาคม 2561

งบกลาง  เปน็เงิน 11,000 บาท
งบกลาง 11,000 บาท

11,000 บาท

งบด าเนินงาน  เปน็เงิน 939,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอ ทา่มว่ง   จังหวัดกาญจนบรีุ

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  950,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็

ค่าใชส้อย 130,000 บาท
รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 80,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแกเ่ทศบาล 
ค่าธรรมเนยีม จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดต้ัง
ไฟฟา้,ประปา,โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกนั ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ 
ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ทอ่
เมนระบบประปา  , เคร่ืองสูบน้ า . ระบบกรองน้ า  และส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ส่วนงานนี้     

ค่าวัสดุ 179,000 บาท
วัสดสุ านักงาน 9,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบ
พมิพ ์หมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   

ค่าไฟฟ้า 630,000 บาท

วัสดกุ่อสร้าง 150,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ เช่น ทอ่น้ าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ต่างๆไมต่้างๆ ทนิเนอร์ 
ตะป ูค้อนจอบ เสียม ขวาน เล่ือย กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ ทรายฯลฯตามความจ าเปน็ของส่วนงาน
นี ้   

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ ที่ใช้ในกจิการนี้

วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวิทยาศาสตร์และการแพทย ์เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตามความจ าเปน็
ของส่วนงานนี้

ค่าสาธารณูปโภค 630,000 บาท
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