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ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บันทึกหลักกำรและเหตุผล
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
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แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์
แผนงำนงบกลำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลว นรนว ส
ภ ว นรนว ส จง วดส ลนคร

คา ถ งงบป ะ าณ
. . 2563
ทานป ะธาน าฯ

ะ าชิ

า ท บา ตาบ าน นิ า

. . 2563
1. ถานะ า ค ัง
1.1
. .2562
1.1.1

9

. .2562

์

43,475,631.13

1.1.2

35,436,879.68

1.1.3

15,106,220.49

1.1.4

0

1.1.5

6

1.2

0.00
120,863.60

14,089,741.18

2. า บ ิหา งบป ะ าณ ในปีงบป ะ าณ 2562 ณ ันที่ 9 ิงหาค พ. .2562
1

58,920,993.38
ษ

1,973,745.20
334,663.60
์

2,960,728.85
์

็

594,100.00

็

339,904.00
0.00

ษ

22,201,255.73
30,516,596.00

2
3

์

1,588,320.50

45,214,709.78
8,453,827.21
16,703,396.17
12,586,306.40
1,749,500.00
ื

0.00
5,721,680.00

4

์

1,582,354.10

5

530,000.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บลว นรนว
ภ ว นรนว
วด ลน ร
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

1,752,141.90

1,733,530.00

2,035,020.00

360,039.76

558,600.00

486,500.00

2,724,426.77

3,759,550.00

3,573,500.00

702,000.00

700,000.00

728,000.00

480,918.40

262,500.00

281,300.00

22,647.00

5,000.00

5,000.00

6,042,173.83

7,019,180.00

7,109,320.00

26,191,569.06

26,095,000.00

26,297,000.00

26,191,569.06

26,095,000.00

26,297,000.00

29,540,442.00

32,118,910.00

32,109,170.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,540,442.00

32,118,910.00

32,109,170.00

รวม

61,774,184.89

65,233,090.00

65,515,490.00

มวด ่ ธรรม นียม ่ ปรบ แล ใบ นุญ ต
มวดร ยได้

ทรพย์ น

มวดร ยได้

ธ รณูปโภ แล

รพ ณชย์

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด น ุด นุนท่วไป

ิ

1

งบกลาง

11,771,453.69

13,131,880.00

12,035,950.00

งบบุคลากร

19,844,987.03

24,179,000.00

24,271,685.00

งบดา นินงาน

16,835,131.64

19,296,570.00

19,010,020.00

งบลงทุน

1,499,300.00

2,137,200.00

3,961,100.00

งบ งินอุดหนุน

6,499,925.71

6,483,000.00

6,236,735.00

56,450,798.07

65,227,650.00

65,515,490.00

56,450,798.07

65,227,650.00

65,515,490.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อาเภอวานรนิวาส จัง วัดส ลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลวานรนิวา
อาเภอวานรนิวา จัง วัด กลนคร
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

13,565,100

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

4,894,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

17,375,185

แผนงาน าธารณ ุข

7,189,660

แผนงานเค ะและชุมชน

1,648,400

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,325,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

990,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

5,767,460

แผนงานการเกษตร

15,735

แผนงานการพาณิชย์

708,880

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,035,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

65,515,490

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,075,120

2,726,280

8,801,400

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,727,360

0

2,727,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,347,760

2,726,280

6,074,040

2,034,000

2,118,200

4,152,200

16,000

584,200

600,200

1,583,000

328,000

1,911,000

435,000

144,000

579,000

0

1,062,000

1,062,000

500,400

101,100

601,500

ค่าครุภัณฑ์

500,400

101,100

601,500

งบ งินอุดหนุน

10,000

0

10,000

เงินอุดหนุน

10,000

0

10,000

8,619,520

4,945,580

13,565,100

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งบ
งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย

งาน ทศกิจ

รวม

4,194,120

0

0

4,194,120

4,194,120

0

0

4,194,120

145,000

48,000

200,000

393,000

0

48,000

50,000

98,000

ค่าใช้สอย

50,000

0

150,000

200,000

ค่าวัสดุ

95,000

0

0

95,000

20,000

0

274,000

294,000

ค่าครุภัณฑ์

20,000

0

274,000

294,000

งบ งินอุดหนุน

0

0

13,000

13,000

เงินอุดหนุน

0

0

13,000

13,000

4,359,120

48,000

487,000

4,894,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

5,849,645

0

5,849,645

5,849,645

0

5,849,645

344,000

4,945,540

5,289,540

2,000

0

2,000

ค่าใช้สอย

238,000

1,712,900

1,950,900

ค่าวัสดุ

104,000

3,232,640

3,336,640

125,400

202,600

328,000

125,400

52,600

178,000

0

150,000

150,000

งบ งินอุดหนุน

0

5,908,000

5,908,000

เงินอุดหนุน

0

5,908,000

5,908,000

6,319,045

11,056,140

17,375,185

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

2,590,860

2,590,860

2,590,860

2,590,860

3,657,000

3,657,000

2,000

2,000

3,018,000

3,018,000

637,000

637,000

661,800

661,800

ค่าครุภัณฑ์

130,000

130,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

531,800

531,800

งบ งินอุดหนุน

280,000

280,000

เงินอุดหนุน

280,000

280,000

7,189,660

7,189,660

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมลฝอยและสิ่ง
ปฏิกล

งานสวนสาธารณะ

รวม

งบดา นินงาน

100,000

1,510,400

0

1,610,400

ค่าใช้สอย

0

1,310,400

0

1,310,400

100,000

200,000

0

300,000

0

0

38,000

38,000

0

0

38,000

38,000

100,000

1,510,400

38,000

1,648,400

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดา นินงาน

1,325,000

1,325,000

ค่าใช้สอย

1,325,000

1,325,000

1,325,000

1,325,000

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

190,000

790,000

980,000

ค่าใช้สอย

190,000

790,000

980,000

งบ งินอุดหนุน

0

10,000

10,000

เงินอุดหนุน

0

10,000

10,000

190,000

800,000

990,000

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

2,835,660

0

2,835,660

2,835,660

0

2,835,660

844,000

50,000

894,000

2,000

0

2,000

ค่าใช้สอย

145,000

50,000

195,000

ค่าวัสดุ

697,000

0

697,000

128,200

1,909,600

2,037,800

128,200

0

128,200

0

1,909,600

1,909,600

3,807,860

1,959,600

5,767,460

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

รวม

งบ งินอุดหนุน

15,735

15,735

เงินอุดหนุน

15,735

15,735

15,735

15,735

รวม

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานตลาดสด

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

งบดา นินงาน

5,000

703,880

708,880

ค่าใช้สอย

0

698,880

698,880

5,000

5,000

10,000

5,000

703,880

708,880

ค่าวัสดุ
รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

12,035,950

12,035,950

12,035,950

12,035,950

12,035,950

12,035,950
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บลว นรนว
ภ ว นรนว จง วด ลนคร

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
ร รฆ่ ตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมโรงฆ่ ตว์
ค่ ธรรม นียมโรงพ ตว์
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รจดร บียบจ ดย นยนต์
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล
ค่ ธรรม นียมใน ร
นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื
ม ร
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผ่นปร ศ รื แผ่นปลว พื่
รโฆษณ
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2563

0.00
1,131,480.00
459.00
365,145.00
49,030.00
1,546,114.00

0.00
1,126,194.00
536.00
367,346.00
65,535.00
1,559,611.00

0.00
1,270,605.00
533.90
393,388.00
87,615.00
1,752,141.90

0.00
1,250,000.00
530.00
400,000.00
83,000.00
1,733,530.00

100.00
-100.00
-98.11
50.00
2.41

%
%
%
%
%

1,350,000.00
10.00
10.00
600,000.00
85,000.00
2,035,020.00

60,228.00
28,026.00
5,684.20
74,923.00
10,557.00
105,950.00
20,409.00

28,404.00
0.00
4,869.40
68,290.00
8,210.00
88,790.00
21,409.00

0.00
0.00
6,014.00
71,505.00
15,710.76
149,880.00
21,509.00

0.00
0.00
6,500.00
75,000.00
15,000.00
130,000.00
25,000.00

0.00
0.00
0.00
6.67
-20.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
6,500.00
80,000.00
12,000.00
130,000.00
25,000.00

2,600.00

2,800.00

5,800.00

8,000.00

0.00 %

8,000.00

2,160.00

380.00

180.00

500.00

0.00 %

500.00

1,660.00

1,440.00

1,020.00

2,500.00

-20.00 %

2,000.00
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ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย์
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค่ ปรบ รผด ญญ
ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ น 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย นค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บร ร ถ นที่
ด บี้ย
งนปันผล รื งนร งวลต่ งๆ
ค่ ต บแทนต ม ฎ ม ย นด
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล รพ ณชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนที่มีผู้ ุทศใ ้
ค่ ข ยแบบแปลน
ค่ จ น่ ยแบบพมพ์แล ค ร้ ง

น้ : 2/3

ปี 2559
2,660.00
0.00
103,900.00
3,042,900.00

รายรับจริง
ปี 2560
1,530.00
50.00
64,400.00
444,451.80

ปี 2562
4,000.00
100.00
100,000.00
100,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-25.00 %
400.00 %
-50.00 %
0.00 %

ปี 2561
3,620.00
700.00
30,100.00
8,801.00

ปี 2563
3,000.00
500.00
50,000.00
100,000.00

8,150.00

3,650.00

6,030.00

9,000.00

11.11 %

10,000.00

4,000.00

2,000.00

0.00

4,000.00

0.00 %

4,000.00

18,200.00
4,300.00
73,660.00
3,569,967.20

12,200.00
2,905.00
31,940.00
787,719.20

27,600.00
3,630.00
7,940.00
360,039.76

30,000.00
4,000.00
45,000.00
558,600.00

-33.33 %
25.00 %
-33.33 %

20,000.00
5,000.00
30,000.00
486,500.00

1,951,460.00
272,818.92
0.00
293,781.00
2,518,059.92

2,019,075.40
491,789.82
0.00
211,834.00
2,722,699.22

1,984,487.00
396,454.77
0.00
343,485.00
2,724,426.77

2,791,300.00
500,000.00
250.00
468,000.00
3,759,550.00

588,360.00
588,360.00

587,400.00
587,400.00

702,000.00
702,000.00

103,757.31
99,300.00
9,974.00

208,124.59
99,300.00
9,855.00

247,650.40
7,300.00
11,700.00

-6.01
-20.00
-100.00
17.52

%
%
%
%

2,623,500.00
400,000.00
0.00
550,000.00
3,573,500.00

700,000.00
700,000.00

4.00 %

728,000.00
728,000.00

231,000.00
20,000.00
11,000.00

8.23 %
0.00 %
1.82 %

250,000.00
20,000.00
11,200.00
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รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2562
ยอดต่าง (%)
500.00 -80.00 %
262,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

850.00
213,881.31

300.00
317,579.59

ปี 2561
214,268.00
480,918.40

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

0.00
0.00

22,647.00
22,647.00

5,000.00
5,000.00

575,067.36
16,700,259.66
2,317,635.41
0.00
1,251,080.56
2,691,084.59
37,042.25
42,410.90

490,450.36
17,101,357.89
2,242,388.50
99,728.07
1,269,459.50
3,059,248.02
44,337.48
39,571.35

366,372.45
17,518,881.53
2,375,142.47
106,050.44
0.00
4,855,126.30
36,898.89
37,942.98

600,000.00
17,200,000.00
2,500,000.00
10,000.00
0.00
4,700,000.00
35,000.00
50,000.00

496,198.00

709,452.00

895,154.00

1,000,000.00

24,110,778.73

25,055,993.17

26,191,569.06

26,095,000.00

20,588,540.00

29,049,801.00

29,540,442.00

32,118,910.00

20,588,540.00
53,135,701.16

29,049,801.00
60,080,803.18

29,540,442.00
61,774,184.89

32,118,910.00
65,233,090.00

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์แล ล้ ลื่ น
ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล
ภ ร จถ่ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

0.00 %

-45.00
3.49
-12.00
200.00
0.00
6.38
5.71
0.00

ปี 2563
100.00
281,300.00
5,000.00
5,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%

330,000.00
17,800,000.00
2,200,000.00
30,000.00
0.00
5,000,000.00
37,000.00
50,000.00

-15.00 %

850,000.00
26,297,000.00

-0.03 %

32,109,170.00
32,109,170.00
65,515,490.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บลว นรนว
ภ ว นรนว
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

จง วด ลน ร

65,515,490 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

2,035,020 บาท

จ นวน

1,350,000 บ ท

จ นวน

10 บ ท

จ นวน

10 บ ท

จ นวน

600,000 บ ท

จ นวน

85,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

486,500 บาท

ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต ร ย ุร

จ นวน

6,500 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

จ นวน

12,000 บ ท

จ นวน

130,000 บ ท

ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ปร ม ณ รต มพร ร ชบญญตภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง พ.ศ
. 2562 ปร ศลงวนที่ 12 มีน ม 2562 โดย นวณจ จ นวนผู้ ยูใน
ยต้ งช ร ภ ษี
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ปร ม ณ รไว้ พื่ ร งรบลู นี ้ งช ร ภ ษี ป 2562
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ปร ม ณ รไว้ พื่ ร งรบลู นี ้ งช ร ป 2562
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รโดย นวณจ จ นวนผู้ ยูใน ยต้ งช ร ภ ษี
ร รฆ ตว์
ปร ม ณ รโดย นึงถึง ภ พ ศรษฐ จปจจุบน

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึงจ นวนผู้ต้ ง
ใบ นุญ ตจ น ย ุร
ธรรม นียม ี่ยว บ รจดร บียบจ ดย นยนต์
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม

ร

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียม ็บแล นมูลฝ ย
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บจ นวน รว รื นใน ต วบ ุม

วนที่พมพ์ : 30/8/2562 14:34:00
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ธรรม นียม ็บ น ุจจ ร รื ่งปฏ ูล

จ นวน

25,000 บ ท

จ นวน

8,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

4,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียมใน ร
ม ร

นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่จ น ย

ปร ม ณ รไว้ต มจ นวนผู้ปร

ร รื

บ รจ น ย น ้

ธรรม นียมปิด โปรย ตดตงแผนปร

ศ รื แผนปลว พื่

รโฆษณ

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บ ถตที่ได้รบในปงบปร ม ณปจจุบน
ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย์
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บรบจรงในปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณ รไว้ พื่ ร งรบ ธรรม นียม ื่นๆ ที่ไมตงงบปร ม ณไว้
ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ปร ม ณ รไว้ พื่ ร งรบ ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จร
ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไว้โดย นึงถึง ภ พ ศรษฐ จปจจุบน
ใบ นุญ ตปร

บ ร้

ปร ม ณ รไว้ต มจ นวนผู้ปร
ผ นม

รบ จ รที่ ปน นตร ยต ุ ภ พ
บ รที่ ใบ นุญ ตในปงบปร ม ณที่

ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่
รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ น 200 ต ร ง มตร

ม

รใน รว

ปร ม ณ รไว้โดย นวณจ จ นวนผู้ที่ต้ ง ใบ นุญ ต
ใบ นุญ ตจ น ย น ้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
ปร ม ณ รไว้ต มจ นวนผู้ปร
ผ นม

บ รที่ ใบ นุญ ตในปงบปร ม ณที่

ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ รื่ ง ย ย ียง
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง ภ พ
ศรษฐ จปจจุบน
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ใบ นุญ ต ื่นๆ

จ นวน

30,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

3,573,500 บาท

ช รื บร ร ถ นที่

จ นวน

2,623,500 บ ท

จ นวน

400,000 บ ท

จ นวน

550,000 บ ท

รวม

728,000 บาท

จ นวน

728,000 บ ท

รวม

281,300 บาท

จ นวน

250,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

11,200 บ ท

จ นวน

100 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

ปร ม ณ รโดย นวณจ จ นวนผุ้ที่ต้ ง
ด

ปร ม ณ รใ ล้ ียง บร
ชน ช

นุญ ตจ น ย น ้ ในตล ด

ปจจุบน งทรพย์ นที่ ทศบ ล น

ใ ้

ด บีย
ปร ม ณ รไว้โดย นวณต มย ด งนฝ ธน
ต บแทนต ม ฎ ม ย

รที่ ดว จ ได้รบ

นด

ปร ม ณ รไว้โดย นวณจ
ในทรพย์ น ง ทศบ ล

ถต รท นต รรม ญญ

งผู้ใช้ปร โยชน์

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ

ธ รณูปโภ แล

รพ ณชย์

ปร ม ณ รไว้ต มจ นวนผู้ปร
ตว์

บ รที่ ดว จ

รบบร รด้ นโรงฆ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนที่มีผู้ ุทศใ ้
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง ภ พ ศรษฐ
นปจจุบน
ยแบบแปลน
ปร ม ณ รไว้โดย นึงโ รง รที่จ มี ึนในปงบปร ม ณปจจุบน
จ น ยแบบพมพ์แล

ร้ ง

ปร ม ณ รไว้โดย นวณจ จ นวนผู้ที่ต้ ง

นุญ ต

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
ปร ม ณ รไว้ พื่ ร งรบร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ ที่ไมได้ตงปร ม ณ รไว้
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย์ น
ปร ม ณ รจ แผน รจ น ยพ ดุที่ มด ว มจ ปน
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล

ธรรม นียมรถยนต์แล ล้ ลื่ น

รวม

26,297,000 บาท

จ นวน

330,000 บ ท

จ นวน

17,800,000 บ ท

จ นวน

2,200,000 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

5,000,000 บ ท

จ นวน

37,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

850,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้โดย ดว จ ได้รบจด รร
ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง ภ พ
ศรษฐ จปจจุบน
ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ บรบจรงในปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง ภ พ
ศรษฐ จปจจุบน
ภ ษีธุร จ ฉพ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บรบจรงในปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง
ภ พ ศรษฐ จปจจุบน
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บรบจรงในปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง
ภ พ ศรษฐ จปจจุบน
ภ

ลวงแร

ปร ม ณไว้ใ ล้ ียง บรบจรงในปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง ภ พ
ศรษฐ จปจจุบน
ภ

ลวงปิโตร ลียม

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บรบจรงในปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง
ภ พ ศรษฐ จปจจุบน
ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ยที่ดน
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ ียง บรบจรงในปงบปร ม ณที่ผ นม โดย นึงถึง
ภ พ ศรษฐ จปจจุบน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ดุ นุนท่วไป
ลื ท

รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล ภ ร จถ ยโ น

ปร ม ณ รไว้ พื่ ร งรบ รจด รร

รวม

32,109,170 บาท

จ นวน

32,109,170 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลวานรนิวา
อําเภอวานรนิวา จัง วัด กลนคร
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

709,920

662,400

725,760

725,760

0 %

725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

175,500

162,000

180,000

180,000

0 %

180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

175,500

162,000

180,000

180,000

0 %

180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

207,360

207,360

207,360

207,360

0 %

207,360

1,555,200

1,497,408

1,434,240

1,434,240

0 %

1,434,240

2,823,480

2,691,168

2,727,360

2,727,360

เงินเดือนพนักงาน

1,910,950

2,104,710

2,067,354.83

2,120,660

10.16 %

2,336,160

เงินประจําตําแ นง

190,600

270,000

206,774.2

270,000

0 %

270,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

512,540

594,810

683,280

712,920

4.02 %

741,600

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,727,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2563

29,970

14,185

4,860

1,200

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,644,060

2,983,705

2,962,269.03

3,104,780

3,347,760

รวมงบบุคลากร

5,467,540

5,674,873

5,689,629.03

5,832,140

6,075,120

4,872

4,872

4,872

15,000

0 %

15,000

0

0

0

1,000

0 %

1,000

4,872

4,872

4,872

16,000

69,260.3

302,931.3

229,015.77

0

0 %

0

0

0

0

268,000

0 %

268,000

93,642

425,994

168,537

260,000

-11.54 %

230,000

12,112

0

0

5,000

0 %

5,000

474,829.72

271,106.3

234,098.83

300,000

0 %

300,000

คาใช้จายในการรับ- งเ ด็จ

0

0

0

0

100 %

30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริ ารท้อง
ถิ่น/ มาชิก ภาท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

500,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

16,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบล
วานรนิวา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

246,486

200,000

0 %

200,000

324,775

0

0

0

0 %

0

23,200

0

0

0

0 %

0

โครงการรับเ ด็จ

0

8,550

156,238

30,000

-100 %

0

โครงการเลือกตั้ง

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการวันเทศบาล

0

0

21,890

30,000

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

8,360

5,490

32,663.95

110,000

-54.55 %

50,000

1,006,179.02

1,014,071.6

1,088,929.55

1,303,000

143,802

183,711

271,585

150,000

0 %

150,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,925

21,395

7,000

10,000

0 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

10,220

99,476

25,780

50,000

0 %

50,000

9,670

0

600

5,000

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

29,600

30,000

0 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

99,845

141,832.51

182,255

150,000

0 %

150,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

10,000

0 %

10,000

18,160

36,460

19,510

30,000

0 %

30,000

284,622

482,874.51

536,330

435,000

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและผู้นํา
ชุมชน
โครงการรณรงคการออกเ ียงประชามติราง
รัฐธรรมนูญ

รวมค่าใช้สอย

1,583,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุกอ ร้าง

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

435,000

วันที่พิมพ : 30/8/2562 14:34:33

น้า : 4/49

รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

1,295,673.02

1,501,818.11

1,630,131.55

1,754,000

2,034,000

0

0

0

3,900

-100 %

0

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้พนัก
พิง ูงปรับระดับ ูงต่ําได้

12,900

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 4 ตัว เป็นเก้าอี้พนัก
พิง ูง

19,600

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 4 ตัว เป็นเก้าอี้พนัก
พิง ูง เบาะ ุ้มด้วย นัง

39,600

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้นั่งทํางานพนักพิงต่ํา จํานวน 6 ตัว

23,400

0

0

0

0 %

0

เครื่องโทร าร แบบใช้กระดาษธรรมดา

0

0

0

0

100 %

18,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ขนาด
18,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

114,400

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ขนาด
36,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

188,000

จัดซื้อเก้าอี้นวมโครงเ ล็ก

0

45,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน ้องปลัดเทศบาล

0

9,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น

0

20,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

0

12,000

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู

0

68,400

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู

0

25,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู

0

29,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 50,000 บีทียู

0

56,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ชอง

0

3,200

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก าร ขนาด 3 ฟุต

0

9,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก าร ขนาด 5 ฟุต

0

11,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก ารชนิดบาน
เลื่อนทึบ

0

7,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก ารทรงเตี้ย แบบบาน
เลื่อนทึบ

0

4,500

0

0

0 %

0

จัดซื้อโตะทํางาน ้องปลัดเทศบาล

0

16,900

0

0

0 %

0

79,800

0

0

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิด 2 บาน

0

0

4,900

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก

0

0

5,000

0

0 %

0

ชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด เป็นชุดรับแขก
ลุย โครง ร้างด้านในเป้นไม้เนื้อแข็ง ุ้ม
ด้วยฟองน้ําอยางดี ด้านนอก ุ้มด้วยผ้า
ลุย ขอบทําด้วยไม้แกะ ลักพน ี
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต

0

0

9,000

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด
3 ฟุต

0

0

0

4,000

0 %

4,000

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด
4 ฟุต

0

0

8,000

0

100 %

8,000

โตะทํางาน ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
เป็นโตะเ ล็กพร้อมกระจก

13,000

0

0

0

0 %

0

โตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว เป็น
โตะเ ล็กพร้อมกระจก

14,000

0

0

0

0 %

0

โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว เป็นโตะไม้ขนาด
กว้าง 1.20 ยาว 2.40 เมตร มีโตะเ ริมด้าน
ข้าง

25,900

0

0

0

0 %

0

โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว เป็นโตะไม้ ขนาด
กว้าง 1.20 ยาว 1.80 มีโตะเ ริม

33,800

0

0

0

0 %

0

โตะทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่ ขนาด 5 ฟุต

0

0

0

8,000

-100 %

0

พัดลมอุต า กรรม

0

0

10,000

0

0 %

0

0

1,210,000

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

12,000

0

0

25,900

0

0 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถโดย ารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเ ียง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พร้อมอุปกรณ
(ขนาด 3,500 ANSI Lumens) จํานวน 1
เครื่อง

0

0

0

0

100 %

33,700

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พร้อมอุปกรณ
(ขนาด 4,000 ANSI Lumens) จํานวน 1
เครื่อง

0

0

0

0

100 %

42,500

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า (ขนาด 200
นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

45,500

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

30,000

30,000

0 %

30,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก ํา รับงาน
ประมวลผล

0

0

20,800

0

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(Inkjet)

0

7,700

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาวดํา

0

0

3,300

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

0

0

0

4,300

0 %

4,300

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

4,600

0

0 %

0

จัดซื้อคอมพิวเตอร ํา รับประมวลผล แบบ
ที่ 2

0

29,000

0

0

0 %

0

0

90,000

0

0

0 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อเต็นทผ้าใบ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

99,930

44,870

65,250

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

361,930

1,700,970

186,750

50,200

500,400

รวมงบลงทุน

361,930

1,700,970

186,750

50,200

500,400

7,000

13,000

0

0

0 %

0

0

0

0

13,000

-100 %

0

80,000

50,000

0

0

0 %

0

0

10,000

10,000

0

0 %

0

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

87,000

73,000

10,000

23,000

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

87,000

73,000

10,000

23,000

10,000

รวมงานบริหารทั่วไป

7,212,143.02

8,950,661.11

7,516,510.58

7,659,340

8,619,520

1,482,400.07

1,668,870

1,872,540

2,122,962

14.49 %

2,430,600

31,870.96

60,000

60,000

78,000

0 %

78,000

193,580

195,240

203,160

211,320

3.01 %

217,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,707,851.03

1,924,110

2,135,700

2,412,282

2,726,280

รวมงบบุคลากร

1,707,851.03

1,924,110

2,135,700

2,412,282

2,726,280

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
เพื่อจายเป็นเงินอุด นุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วานรนิวา

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

2,100

2,800

0

91,000

-43.96 %

51,000

0

0

0

1,000

0 %

1,000

คาเชาบ้าน

93,000

160,500

168,500

192,500

9.09 %

210,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

81,880

108,050

134,600

148,500

116.97 %

322,200

176,980

271,350

303,100

433,000

76,310

44,890

52,000

0

0 %

0

0

0

0

56,500

2.65 %

58,000

0

81,280

68,470

80,000

-37.5 %

50,000

109,976

0

0

0

0 %

0

5,470

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน

0

0

48,000

100,000

0 %

100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริ ารงาน
คลัง

0

0

0

100,000

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมค่าตอบแทน

584,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
คาบํารุงและซอมแซม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

9,450

18,300

20,000

191,756

135,620

186,770

356,500

63,364.05

149,774

99,830

100,000

0 %

100,000

0

0

5,000

5,000

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

680

0

0

1,000

0 %

1,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

7,480

10,598

8,558

8,000

0 %

8,000

25,000

64,250

68,950

30,000

0 %

30,000

96,524.05

224,622

182,338

144,000

604,458.85

550,927.49

528,387

681,000

-3.08 %

660,000

26,317.95

145,885.92

170,443.41

240,000

0 %

240,000

คาบริการโทรศัพท

5,870.31

4,658.11

4,504.12

6,000

0 %

6,000

คาบริการไปรษณีย

12,675

15,051

9,499

12,000

0 %

12,000

69,544.22

129,339.9

132,299.63

144,000

0 %

144,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

718,866.33

845,862.42

845,133.16

1,083,000

1,062,000

รวมงบดาเนินงาน

1,184,126.38

1,477,454.42

1,517,341.16

2,016,500

2,118,200

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
20,000
328,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

144,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
กล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง

0

0

0

0

100 %

16,500

เก้าอี้นั่งทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่ จํานวน 5
ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิงต่ํา ปรับระดับได้

19,500

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้นั่งทํางาน ํา รับผู้อํานวยการกองคลัง
จํานวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิง ูง ปรับ
ระดับได้ เบาะนั่งตาขาย

4,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู

0

79,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก

0

11,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อนกระจก

0

0

9,000

11,000

-100 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิด 2 บาน

0

0

24,500

4,900

206.12 %

15,000

โตะทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่

0

0

7,000

0

0 %

0

โตะทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่ จํานวน 2 ตัว
เป็นโตะเ ล็ก ขนาด 4.5 ฟุต

13,000

0

0

0

0 %

0

โตะทํางาน ํา รับผู้อํานวยการกองคลัง
จํานวน 1 ตัว เป็นโตะเ ล็กขนาด 5 ฟุต
พร้อมกระจก

7,000

0

0

0

0 %

0

โตะ น้าขาว ขาพับจํานวน 1 ตัว น้าโตะบุ
ด้วยโฟเมก้า

1,790

0

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องปรับแรงดันกระแ ไฟฟ้า

0

0

0

0

100 %

39,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก ํา รับประมวล
ผล

0

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบ2 (จอไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0

0

0

4,300

100 %

8,600

จัดซื้อคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

29,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาวดํา

0

7,900

0

0

0 %

0

7,300

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

53,490

127,500

40,500

50,200

101,100

รวมงบลงทุน

53,490

127,500

40,500

50,200

101,100

รวมงานบริหารงานคลัง

2,945,467.41

3,529,064.42

3,693,541.16

4,478,982

4,945,580

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

10,157,610.43

12,479,725.53

11,210,051.74

12,138,322

13,565,100

891,930

944,850

991,800

1,747,310

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

8.76 %

1,900,320
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เงินประจําตําแ นง

0

0

0

18,000

0 %

18,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา

627,520

658,620

467,760

496,680

5.82 %

525,600

1,769,570

1,616,820

1,600,920

1,667,640

4.14 %

1,736,640

173,880

94,830

48,120

31,200

-56.54 %

13,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,462,900

3,315,120

3,108,600

3,960,830

4,194,120

รวมงบบุคลากร

3,462,900

3,315,120

3,108,600

3,960,830

4,194,120

0

0

0

50,000

0

0

0

50,000

0

27,150

0

30,000

-66.67 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

16,290

126,670

40,700

80,000

-75 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

25,210

38,690

23,200

50,000

0 %

50,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

19,100

0

30,000

-83.33 %

5,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

41,500

211,610

63,900

200,000

95,000

รวมงบดาเนินงาน

41,500

211,610

63,900

250,000

145,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0 %

50,000
50,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เ ล็กบานเลื่อนกระจกทรง ูง ขนาด 4 ฟุต

0

0

0

9,500

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

0

0

0

4,300

-100 %

0

0

0

0

50,000

-60 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

93,800

20,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

93,800

20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

3,504,400

3,526,730

3,172,500

4,304,630

4,359,120

44,000

48,000

48,000

48,000

รวมค่าตอบแทน

44,000

48,000

48,000

48,000

48,000

รวมงบดาเนินงาน

44,000

48,000

48,000

48,000

48,000

รวมงานเทศกิจ

44,000

48,000

48,000

48,000

48,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งานเทศกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 %

48,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

79,800

50,000

0

0

79,800

50,000

0

0

0

20,000

-50 %

10,000

18,500

16,520

17,240

30,000

0 %

30,000

โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร.

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ อป
พร.ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0

30,000

0

50,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการ ร้าง
ความปรองดอง มานฉันท ของคนในชาติ

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

18,500

46,520

17,240

100,000

150,000

รวมงบดาเนินงาน

18,500

46,520

97,040

150,000

200,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนด้าน าธารณภัย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุพกพา

0

0

0

0

100 %

24,000

0

0

0

0

100 %

40,000

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

0

100 %

200,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

274,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

274,000

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมืือในการชวย
เ ลือประชาชนขององคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น อําเภอวานรนิวา จัง วัด กลนคร

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

13,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

13,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

18,500

46,520

97,040

150,000

487,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,566,900

3,621,250

3,317,540

4,502,630

4,894,120

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิงผ้า FR
มวกดับเพลิงแบบเต็มใบ
ครุภัณฑอื่น
เต็นทผ้าใบ พร้อมโครง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
100 %

13,000

วันที่พิมพ : 30/8/2562 14:34:33

น้า : 17/49

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

787,753.29

650,857

2,775,090

4,107,195

5.92 %

4,350,245

เงินประจําตําแ นง

0

0

0

60,000

0 %

60,000

เงินวิทยฐานะ

0

0

56,000

122,500

2.86 %

126,000

300,070

1,188,840

1,100,528

1,242,120

-10.68 %

1,109,400

31,750

187,320

152,271

204,000

0 %

204,000

553,400

1,574,072

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,672,973.29

3,601,089

4,083,889

5,735,815

5,849,645

รวมงบบุคลากร

1,672,973.29

3,601,089

4,083,889

5,735,815

5,849,645

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

1,000

0 %

1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

0

2,000

3,093.5

3,550

44,914

0

0

0

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

2,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

0

3,000 5,666.67 %

173,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

24,960

57,952

52,378

60,000

0 %

60,000

0

4,000

3,000

30,000

-83.33 %

5,000

28,053.5

65,502

100,292

93,000

41,160

60,000

60,000

50,000

0 %

50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,994

0

1,000

3,000

0 %

3,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

7,985

5,000

5,000

10,000

-50 %

5,000

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

500

0 %

500

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

0

5,000

-40 %

3,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,515

1,600

3,600

5,000

-60 %

2,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

1,000

6,000

-91.67 %

500

29,600

19,400

39,830

45,265

-11.63 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

83,254

86,000

110,430

124,765

104,000

รวมงบดาเนินงาน

111,307.5

151,502

210,722

219,765

344,000

เก้าอี้นั่งทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่ พนักพิงต่ํา
จํานวน 4 ตุว

15,600

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

29,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

238,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

เก้าอี้พลา ติก ( ีขาว)

วันที่พิมพ : 30/8/2562 14:34:33

น้า : 19/49

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 36,000 BTU

0

0

0

0

100 %

47,000

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ชอง

0

3,200

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเก็บเอก าร แบบบานเลื่อนทึบ

0

9,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อน
กระจก

0

4,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิด 20 ชอง

0

0

0

0

100 %

6,400

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อนกระจก

0

0

4,000

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อนทึบ พร้อม
ฐาน

0

0

4,500

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารบานเปิดทึบ

0

0

0

4,900

-100 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารบานเลื่อน ชนิดบาน
เลื่อนกระจก ูง 4 ชั้น

0

0

4,550

0

0 %

0

โตะทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่ ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 4 ตัว เป็นโตะเ ล็ก

28,000

0

0

0

0 %

0

ประเภทครุภัณฑ ํานักงาน

14,000

0

0

0

0 %

0

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

0

25,900

0

0 %

0

โทรโขงมือถือ

0

0

0

2,500

-100 %

0

กลองชุดใ ญ

0

0

0

0

100 %

11,000

ฉาบทองเ ลือง

0

0

0

0

100 %

600

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ฉิ่งทองเ ลือง

0

0

0

0

100 %

600

แทมโบรีน แบบครึ่งวงกลมมีที่จับ

0

0

0

0

100 %

1,000

7,300

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก ํา รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

30,000

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0

0

0

4,300

0 %

4,300

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

4,300

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

0

7,700

0

0

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค

0

0

0

0

100 %

3,500

รวมค่าครุภัณฑ์

64,900

23,900

73,250

41,700

125,400

รวมงบลงทุน

64,900

23,900

73,250

41,700

125,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,849,180.79

3,776,491

4,367,861

5,997,280

6,319,045

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนคาใช้จายใน
การจัดการการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล
ศึกษา

466,950

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความ
เร็ว ูง

16,800

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ูตร ถาน
ศึกษา

20,000

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

18,000

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนา ้อง มุดโรงเรียน

100,000

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาแ ลงเรียนรู้ของ
โรงเรียน

50,000

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเ พติดใน
ถานศึกษา

21,000

0

0

0

0 %

0

940,000

0

0

0

0 %

0

0

200,600

207,800

279,800

-17.16 %

231,800

คาอา ารกลางวันเด็กนักเรียน
เงินอุด นุน ํา รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนคาจัดการเรียน
การ อนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0

0

102,000

115,600

-23.53 %

88,400

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

0

469,780

444,310

449,970

-0.63 %

447,140

เงินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0

339,020

0

0

0 %

0

ประเภทอา ารกลางวันเด็กนักเรียน

0

664,000

919,600

969,200

-8.5 %

886,800

อุด นุน ํา รับ นับ นุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษา ํา รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวานรนิวา

0

0

0

76,840

-23.53 %

58,760

1,632,750

1,673,400

1,673,710

1,891,410

2,683,387.78

2,658,977.1

3,030,534.26

3,318,880

รวมค่าวัสดุ

2,683,387.78

2,658,977.1

3,030,534.26

3,318,880

3,232,640

รวมงบดาเนินงาน

4,316,137.78

4,332,377.1

4,704,244.26

5,210,290

4,945,540

43,700

0

0

0

0 %

0

0

4,000

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

1,712,900

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

-2.6 %

3,232,640

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
คาครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อน
กระจก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดตู้บานเลื่อนกระจก

0

0

0

5,500

-100 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 2 บาน

0

0

0

4,900

-100 %

0

พัดลมชนิดติดเพดาน

0

0

15,000

0

0 %

0

0

70,180

0

0

0 %

0

0

0

0

26,500

-100 %

0

0

0

9,500

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค ํา รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

0

100 %

44,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(Inkjet )

0

0

7,700

0

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

0

0

3,300

2,600

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

0

100 %

8,600

รวมค่าครุภัณฑ์

43,700

74,180

35,500

39,500

ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV)
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

52,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

200,000

0

150,000

150,000

0 %

150,000

0

197,000

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

197,000

150,000

150,000

150,000

รวมงบลงทุน

243,700

271,180

185,500

189,500

202,600

5,728,000

6,080,000

6,087,000

0

0 %

0

0

0

0

6,020,000

-1.86 %

5,908,000

รวมเงินอุดหนุน

5,728,000

6,080,000

6,087,000

6,020,000

5,908,000

รวมงบเงินอุดหนุน

5,728,000

6,080,000

6,087,000

6,020,000

5,908,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

10,287,837.78

10,683,557.1

10,976,744.26

11,419,790

11,056,140

รวมแผนงานการศึกษา

12,137,018.57

14,460,048.1

15,344,605.26

17,417,070

17,375,185

886,981.28

1,083,480

1,242,580

1,534,400

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และ ิ่งกอ ร้าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

-11.78 %

1,353,720
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

14,200

30,240

-77.98 %

6,660

เงินประจําตําแ นง

44,274.19

60,000

60,000

60,000

0 %

60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา

841,240

854,820

901,980

955,920

4.92 %

1,002,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

258,010

283,920

295,440

161,040

4.02 %

167,520

43,320

34,920

23,400

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,073,825.47

2,317,140

2,537,600

2,741,600

2,590,860

รวมงบบุคลากร

2,073,825.47

2,317,140

2,537,600

2,741,600

2,590,860

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

1,000

0 %

1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

0

2,000

900

7,780

9,950

0

0 %

0

0

0

0

10,000

27,230 %

2,733,000

0

0

0

0

100 %

50,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

2,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1)โครงการจัดการ ิ่งแวดล้อม ภายใต้แผน
ปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น งเ ริมพ ุภาคี
เครือขายการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

2)โครงการวัน ิ่งแวดล้อมโลก "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ ิ่งแวดล้อม"

0

0

0

0

100 %

30,000

3)โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกต้นไม้
บริเวณระบบกําจัดขยะ

0

0

0

0

100 %

10,000

4)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัข
บ้า ( ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย)

0

0

0

0

100 %

25,000

5)โครงการพัฒนาศักยภาพ อ ม. ในการ ง
เ ริม ุขภาพการป้องกันโรคติดตอและ
อนามัย ิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน

0

0

0

0

100 %

100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

13,180

6,850

19,970

20,000

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 %

20,000

13,080

19,500

82,925

150,000

-66.67 %

50,000

27,160

34,130

112,845

180,000

19,715

19,950

19,670

20,000

0 %

20,000

4,620

0

0

0

0 %

0

179,176

149,721

144,394

150,000

-33.33 %

100,000

วั ดุกอ ร้าง

21,890

0

19,620

15,000

-33.33 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

40,000

86,440

249,980

50,000

0 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

398,061.84

412,290

442,380

387,000

-9.56 %

350,000

50,500

49,550

67,400

50,000

0 %

50,000

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,018,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

2,000

0 %

2,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

42,540

19,990

42,900

37,000

-59.46 %

15,000

วั ดุคอมพิวเตอร

15,000

19,690

19,050

25,000

0 %

25,000

0

0

11,580

20,000

-50 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

771,502.84

757,631

1,016,974

766,000

637,000

รวมงบดาเนินงาน

798,662.84

791,761

1,129,819

948,000

3,657,000

52,500

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

0

0

21,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู

0

79,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู

0

20,900

0

0

0 %

0

ชั้นไม้วาง นัง ือ

0

0

5,600

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

30,000

36,500

0

0

0

0 %

0

วั ดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
คาครุภัณฑ ํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร ํา รับประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ

0

0

0

4,300

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ํา รับคอมพิวเตอร
ขนาด 800 VA

0

0

5,600

0

0 %

0

136,380

249,965

154,100

0

0 %

0

0

0

0

120,000

-16.67 %

100,000

225,380

350,465

216,300

124,300

โครงการปรับปรุง/พัฒนาบอฝังกลบขยะใ ้
ถูก ลัก ุขาภิบาล (Control Drum
Ranfill)

0

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

531,800

รวมงบลงทุน

225,380

350,465

216,300

124,300

661,800

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

130,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
100 %

531,800
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
เงินอุด นุน ํา รับโครงการพระราชดําริ
ด้าน าธารณ ุข

0

0

0

0

100 %

280,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

280,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

280,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

3,097,868.31

3,459,366

3,883,719

3,813,900

7,189,660

รวมแผนงานสาธารณสุข

3,097,868.31

3,459,366

3,883,719

3,813,900

7,189,660

157,731

51,480

19,975

52,000

รวมค่าวัสดุ

157,731

51,480

19,975

52,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

157,731

51,480

19,975

52,000

100,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

92.31 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0

0

112,925.71

0

0 %

0

0

0

0

150,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

112,925.71

150,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

112,925.71

150,000

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

157,731

51,480

132,900.71

202,000

100,000

843,480

1,096,200

1,099,440

0

0 %

0

0

0

0

1,310,400

0 %

1,310,400

843,480

1,096,200

1,099,440

1,310,400

192,370

280,000

149,645

240,000

รวมค่าวัสดุ

192,370

280,000

149,645

240,000

200,000

รวมงบดาเนินงาน

1,035,850

1,376,200

1,249,085

1,550,400

1,510,400

รวมงานสวนสาธารณะ

1,035,850

1,376,200

1,249,085

1,550,400

1,510,400

เงินอุด นุนการไฟฟ้า วนภูมิภาค

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รวมค่าใช้สอย

1,310,400

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

-16.67 %

200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

2,344,710

2,094,815

2,392,790

0

0 %

0

0

0

0

2,820,800

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

2,344,710

2,094,815

2,392,790

2,820,800

0

รวมงบดาเนินงาน

2,344,710

2,094,815

2,392,790

2,820,800

0

1.)ครุภัณฑเครื่องตัด ญ้าแบบ ะพายไ ล

0

0

0

0

100 %

38,000

เครื่องตัด ญ้า ะพายไ ล แบบข้อแข็ง

0

0

19,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้า ะพายไ ล แบบข้อ
แข็ง

0

28,500

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

28,500

19,000

0

38,000

รวมงบลงทุน

0

28,500

19,000

0

38,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2,344,710

2,123,315

2,411,790

2,820,800

38,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

10,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

10,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

10,000

0

0

0

15,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

15,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

0

15,000

0

0

รวมงานบาบัดนาเสีย

0

0

15,000

10,000

0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

3,538,291

3,550,995

3,808,775.71

4,583,200

1,648,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้ํา ขนาด 5 แรงม้า

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดการ ิ่งแวดล้อม ภายใต้แผน
ปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น ( งเ ริม
พ ุภาคีเครือขายการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน ภารกิจถายโอนด้าน ิ่งแวดล้อม)

47,766

49,954

95,185

100,000

-100 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

40,000

40,000

40,000

40,000

0 %

40,000

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้และ รือ
อบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และทําการเกษตรทฤษฎีใ ม

0

468,200

0

0

0 %

0

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

0

0

131,040

0

0 %

0

144,100

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการทําประชาคมในเขตเทศบาลและ
เทศบาลเคลื่อนที่

38,500

0

30,000

30,000

-100 %

0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการจัดตั้งศูนยเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลวานรนิวา (ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน เพื่อจัดตั้ง ภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลวานรนิวา )
โครงการถนน ายบุญ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาด าร
ไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

0

19,565

24,565

25,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมกลุมพัฒนา ตรีเทศบาล
ตําบลวานรนิวา

48,800

147,510

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมด้านการ งเ ริมคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรียนผู้ ูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0

0

411,370

350,000

0 %

350,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุม องคกร
ตางๆ และทัศนศึกษาดูงาน

0

0

350,810

400,000

0 %

400,000

477,320

0

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมพัฒนา ตรีและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0

0

0

240,000

-16.67 %

200,000

โครงการฝึกอบรมและจัดทําแปลง าธิต
ศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุมอาชีพ
ชุมชน ูความยั่งยืน

0

36,000

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ

0

0

0

30,000

66.67 %

50,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตรทฤษฎี
ใ ม

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนเทศบาลตําบลวานรนิวา
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อ ม. เทศบาล
ตําบลวานรนิวา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

142,275

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อ ม. ในการ ง
เ ริม ุขภาพการป้องกันโรคติดตอและ
อนามัย ิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการรณรงคตอต้าน ป้องกันและแก้ไข
ปัญ ายาเ พติด

0

9,800

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการจัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลวานรนิวา

0

132,500

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการจัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลวานรนิวา (ฝึก
อบรมและคายกิจกรรม)

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการ งเ ริมการจัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลวานรนิวา (ฝึก
อบรมใ ้ความรู้ รือจัดงานวันเยาวชนแ ง
ชาติ)

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการผลิตและจํา นาย
ผลิตภัณฑชุมชน OTOP

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

โครงการ งเ ริมการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมทางศา นาและ
ศา นพิธี

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมนันทนาการ

0

0

0

0

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการ ร้าง
ความปรองดอง มานฉันท ของคนในชาติ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

4,200

0

10,000

-100 %

0

24,580

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

963,341

907,729

1,082,970

1,425,000

1,325,000

รวมงบดาเนินงาน

963,341

907,729

1,082,970

1,425,000

1,325,000

105,000

0

280,000

0

0 %

0

0

0

0

280,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

105,000

0

280,000

280,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

105,000

0

280,000

280,000

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

1,068,341

907,729

1,362,970

1,705,000

1,325,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,068,341

907,729

1,362,970

1,705,000

1,325,000

โครงการ ํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
เงินอุด นุน ํา รับโครงการพระราชดําริ
ด้าน าธารณ ุข
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาชุมชน ัมพันธ

0

90,000

90,000

90,000

0 %

90,000

90,000

0

0

0

0 %

0

0

0

80,000

0

0 %

0

50,000

0

50,000

100,000

0 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

140,000

90,000

220,000

190,000

190,000

รวมงบดาเนินงาน

140,000

90,000

220,000

190,000

190,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

140,000

90,000

220,000

190,000

190,000

โครงการจัดงานบุญกองข้าว

40,000

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ

74,850

57,000

60,000

75,000

0 %

75,000

0

40,000

40,000

40,000

0 %

40,000

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ ามัคคี
โครงการจัดซื้อวั ดุอุปกรณกีฬาชุมชน
โครงการจัด งประกวดและการแขงขันตาง
ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการจัดงานประเพณีบุญม าชาติ

140,000

100,800

120,800

90,000

55.56 %

140,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

292,000

95,000

89,400

300,000

0 %

300,000

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกรานต, ตุ้ม
โฮม

150,000

150,000

150,000

150,000

0 %

150,000

โครงการจัดงานประเพณีแ เทียนเข้า
พรรษา

45,000

45,000

45,000

45,000

11.11 %

50,000

โครงการวันขึ้นปีใ ม

20,000

19,744

20,000

20,000

0 %

20,000

0

2,000

9,150

20,000

-25 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

761,850

509,544

534,350

740,000

790,000

รวมงบดาเนินงาน

761,850

509,544

534,350

740,000

790,000

0

0

10,000

0

0 %

0

0

0

0

10,000

0 %

10,000

10,000

10,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

771,850

519,544

544,350

750,000

800,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

911,850

609,544

764,350

940,000

990,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุนเอกชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

986,476.52

886,180

828,629

1,234,000

2 %

1,258,680

เงินประจําตําแ นง

42,000

42,000

42,000

60,000

-7.5 %

55,500

คาจ้างลูกจ้างประจํา

544,330

560,280

595,740

639,840

4.65 %

669,600

1,900

0

0

0

0 %

0

730,550

732,720

762,120

796,200

4.28 %

830,280

72,000

83,280

61,080

38,400

-43.75 %

21,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,377,256.52

2,304,460

2,289,569

2,768,440

2,835,660

รวมงบบุคลากร

2,377,256.52

2,304,460

2,289,569

2,768,440

2,835,660

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

1,000

0 %

1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

0

2,000

9,048

6,808

6,080

15,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

2,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0 %

15,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการถนน ีเขียว

0

49,750

100,000

100,000

0 %

100,000

โครงการวางผังเมืองรวม

0

7,920

0

20,000

-100 %

0

26,330

18,041.25

116,470

20,000

50 %

30,000

35,378

82,519.25

222,550

155,000

18,161

14,751

15,635

15,000

33.33 %

20,000

126,905

136,400

78,325

195,000

-48.72 %

100,000

4,622

7,178

10,121

8,000

-37.5 %

5,000

266,039

282,711

467,989

250,000

0 %

250,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

4,370

10,190

56,800

20,000

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

38,545

39,620

56,300

55,000

-9.09 %

50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

2,000

0 %

2,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

9,990

7,800

14,300

20,000

-25 %

15,000

วั ดุคอมพิวเตอร

4,000

23,950

56,680

50,000

-40 %

30,000

0

4,450

0

5,000

0 %

5,000

60,000

336,400

295,970

150,000

33.33 %

200,000

รวมค่าวัสดุ

532,632

863,450

1,052,120

770,000

697,000

รวมงบดาเนินงาน

568,010

945,969.25

1,274,670

927,000

844,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

145,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง

วั ดุ ํารวจ
วั ดุอื่น

วันที่พิมพ : 30/8/2562 14:34:34

น้า : 41/49

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้นั่งทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่ 4 ตัว เป็น
เก้าอี้พนักพิงต่ําปรับระดับได้

15,600

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้นั่งทํางาน ํา รับผู้อํานวยการกอง/ ัว
น้าฝ่ายการโยธา จํานวน ๒ ตัว เป็นเก้าอี้
พนักพิง ูง ปรับระดับได้

9,800

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู

0

79,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

0

20,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก

0

11,000

0

11,000

-100 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก
ทรง ูง

0

6,500

0

0

0 %

0

โตะทํางาน ํา รับเจ้า น้าที่ 4 ตัว เป็นโตะ
เ ล็กขนาด 4.5 ฟุต พร้อมกระจก

26,000

0

0

0

0 %

0

โตะทํางาน ํา รับผู้อํานวยการกองชาง/ ัว
น้าฝ่ายการโยธา จํานวน 2 ตัว เป็นโตะ
เ ล็กขนาด 5 ฟุต

14,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

37,200

ถังน้ําแบบพลา ติก
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ประมาณการ
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ปี 2561
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ยอดต่าง (%)
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ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้ําบาดาล (ปัมน้ําบาดาล รือปัม
ซับเมอร )

0

0

40,000

0

100 %

24,000

เครื่องตัด ญ้าแบบล้อจักรยาน

0

0

24,000

0

0 %

0

เครื่องตัด ญ้า ะพายไ ล แบบข้อแข็ง

0

0

19,000

0

0 %

0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

0

0

0

9,300

-100 %

0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช้
เครื่องยนต แบบมือถือ

0

0

0

0

100 %

22,000

แทนตัดไฟเบอร

0

0

0

8,900

-100 %

0

25,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอร รือ
LED ี

0

0

0

0

100 %

15,000

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

4,300

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวล
ผล แบบที่ 2

0

29,000

0

30,000

0 %

30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

0

7,700

0

0

0 %

0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑ ํารวจ
คาครุภัณฑ ํารวจ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา (30 น้า/นาที)

0

7,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet
Printer) ํา รับกระดาษขนาด A3

0

7,900

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

90,400

170,500

83,000

63,500

128,200

รวมงบลงทุน

90,400

170,500

83,000

63,500

128,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

3,035,666.52

3,420,929.25

3,647,239

3,758,940

3,807,860

18,302.48

77,710

32,363.67

0

0 %

0

0

0

0

650,000

-92.31 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

18,302.48

77,710

32,363.67

650,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

18,302.48

77,710

32,363.67

650,000

50,000

โครงการกอ ร้างโดม ลังคาเ ล็กทางเดิน
เข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวานร
นิวา

0

0

0

0

100 %

253,800

โครงการกอ ร้างรั้ว ค ล. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวา

0

0

0

0

100 %

205,900

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
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คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการกอ ร้างขยายถนน ค ล. ถนนราช
กิจรัง รรคฝั่งทิศตะวันออก

0

0

0

234,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างขยายถนน นามบิน ซอย6
( ลัง ้อง มุดเฉลิมพระเกียรติ)

0

0

0

0

100 %

497,000

โครงการกอ ร้างทอระบายน้ํา

0

620,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้ํา ถนนนิราศ
ทุกขฝั่งทิศใต้

0

0

0

489,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้ําถนนเกษมศรี

0

0

0

427,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้ําพร้อมบอพัก
ค ล. ถนนราชกิจรัง รรคฝั่งทิศตะวันตก
ของถนนทาง ลวง มายเลข 222

0

0

0

0

100 %

499,100

โครงการกอ ร้างประปา อถัง ูงระบบ
บาดาล

0

0

0

0

100 %

453,800

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําภายใน วน
าธารณะ

0

0

200,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ําเร็จรูปตัว
ยู ถนน ุขราษฎรด้านทิศตะวันออก

0

0

0

204,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างศูนยการเรียนรู้

0

528,000

0

0

0 %

0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก

0

558,000

0

0

0 %

0
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม ติดตั้งตู้ไฟฟ้า
อาคารที่พักผู้โดย าร

0

0

0

146,000

-100 %

0

โครงการวางทอระบายน้ําและบอพัก ค ล.
ถนน นามบิน (ทิศเ นือฝั่ง ํานักงาน
เทศบาล)

0

0

480,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

1,706,000

680,000

1,500,000

1,909,600

รวมงบลงทุน

0

1,706,000

680,000

1,500,000

1,909,600

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

18,302.48

1,783,710

712,363.67

2,150,000

1,959,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,053,969

5,204,639.25

4,359,602.67

5,908,940

5,767,460
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผ ม
ผ าน (IMP)

0

0

0

0

100 %

15,735

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

15,735

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

15,735

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

0

0

15,735

รวมแผนงานการเกษตร

0

0

0

0

15,735

0

88,830

88,830

0

0 %

0

0

0

0

102,200

-100 %

0

17,756

0

0

20,000

-100 %

0

17,756

88,830

88,830

122,200

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปรับปรุงพัฒนาตลาด ดเทศบาล
รวมค่าใช้สอย

0
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ยอดต่าง (%)
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ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

4,970

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

4,970

5,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

17,756

88,830

93,800

127,200

5,000

เครื่องขยายเ ียงกลางแจ้ง

0

0

0

12,000

-100 %

0

ลําโพงฮอรน

0

0

0

12,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

24,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

24,000

0

รวมงานตลาดสด

17,756

88,830

93,800

151,200

5,000

542,430

531,090

528,930

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

698,880

-100 %

0

1)โครงการจ้างเ มาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่ประจําโรงฆา ัตวเทศบาล
ตําบลวานรนิวา

0

0

0

0

100 %

698,880

542,430

531,090

528,930

698,880

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รวมค่าใช้สอย

698,880
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ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

2,170

5,000

5,000

0 %

5,000

วั ดุกอ ร้าง

0

4,980

0

0

0 %

0

วั ดุอื่น

0

40,250

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0

47,400

5,000

5,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

542,430

578,490

533,930

703,880

703,880

16,800

0

0

0

0 %

0

57,800

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

74,600

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

74,600

0

0

0

0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

617,030

578,490

533,930

703,880

703,880

รวมแผนงานการพาณิชย์

634,786

667,320

627,730

855,080

708,880

1,064,592.67

2,458,366.45

2,519,657

2,582,790

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาครุภัณฑไฟฟ้า
ครุภัณฑโรงงาน
ซื้อรอกไฟฟ้า ํา รับยก ุกร

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชําระ นี้เงินต้น

-41.86 %

1,501,740
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาชําระดอกเบี้ย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

386,212.84

534,651.61

473,361.06

410,250

-15.85 %

345,210

206,764

248,841

242,780

259,110

-1.48 %

255,270

0

0

0

10,420

0 %

10,420

35,245

33,730

29,750

100,000

0 %

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

0

5,172,800

5,409,500

6,308,400

-0.53 %

6,274,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

1,482,400

1,676,000

1,920,000

1 %

1,939,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

53,500

47,000

54,000

60,000

0 %

60,000

0

95,330

0

100,000

0 %

100,000

472,867.76

519,449.77

586,551.63

0

0 %

0

0

0

0

817,098

-20.64 %

648,410

0

36,090

0

10,000

0 %

10,000

555,950

585,900

652,090

657,670

0.83 %

663,130

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)

0

5,256

5,256

5,260

0 %

5,260

เงินบําเ น็จลูกจ้างประจํา

0

0

122,508

122,510

0 %

122,510

รวมงบกลาง

2,775,132.27

11,219,814.83

11,771,453.69

13,363,508

12,035,950

รวมงบกลาง

2,775,132.27

11,219,814.83

11,771,453.69

13,363,508

12,035,950

รวมงบกลาง

2,775,132.27

11,219,814.83

11,771,453.69

13,363,508

12,035,950

รวมแผนงานงบกลาง

2,775,132.27

11,219,814.83

11,771,453.69

13,363,508

12,035,950

รวมทุกแผนงาน

40,941,766.58

56,180,431.71

56,450,798.07

65,227,650

65,515,490

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
เงินชวยเ ลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

ํารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
รายจายตามข้อผูกพัน
เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

น้า : 1/116
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตําบลวานรนิวา
อํา ภอ วานรนิวา

จัง วัด ลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,515,490 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,619,520 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,075,120 บาท

รวม

2,727,360 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จํานวน

725,760 บาท

พื่อจ่าย งิน ดือนนาย ทศมนตรี/รองนาย ทศมนตรี 2 คน
งินค่าตอบ ทนประจําตํา น่งนาย /รองนาย

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย งินค่าตอบ ทนประจําตํา น่งนาย ทศมนตรี/รองนาย
ทศมนตรี 2 คน
งินค่าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

207,360 บาท

จํานวน

1,434,240 บาท

รวม

3,347,760 บาท

จํานวน

2,336,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจ่าย งินค่าตอบ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรี/รองนาย ทศมนตรี 2 คน
งินค่าตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ าร ่วน
ตําบล
พื่อจ่าย งินค่าตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี
งินค่าตอบ ทน มาชิ ภาองค์ รป ครอง ว่ นท้องถิ่น
พื่อจ่าย งินค่าตอบ ทนประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล
ละ มาชิ ภา ทศบาล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน ทศบาล
ประจําปี ตํา น่งปลัด ทศบาล รองปลัด ทศบาล ัว น้า ํานั ปลัด
ทศบาล ัว น้าฝายอํานวย าร นั ทรัพยา รบุคคลปฏิบัติ าร จ้าพนั งาน
ธุร ารปฏิบัติงาน
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งินประจําตํา น่ง

จํานวน

270,000 บาท

พื่อจ่าย งินประจําตํา น่ง ละ งิน พิ่มค่าตอบ ทนพิ ศษปลัด ทศบาล งิน
ประจําตํา น่ง รองปลัด ทศบาล ัว น้า ํานั ปลัด ทศบาล ละ ัว น้าฝาย
อํานวย าร
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จํานวน

741,600 บาท

พื่อจ่ายค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง ตํา น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานธุร าร ละพนั งานขับรถยนต์
งบดาเนินงาน

รวม

2,034,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น
1. งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 1,000 บาท
2. งินค่าตอบ ทนคณะ รรม ารประจํา ภา ทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
3. งินค่าตอบ ทน าร อบ ตั้งไว้ 2,000 บาท
4. งินค่าตอบ ทนคณะ รรม ารประ มินผลงานพนั งาน ทศบาล ตั้งไว้ 2,000
บาท
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

1,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
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ค่าใช้สอย

รวม

1,583,000 บาท

จํานวน

268,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น
1. ค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างจัดทําวาร ารผลงาน ทศบาล
ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ ค่าจ้าง มาทําปายประชา
ัมพันธ์ ค่าโฆษณา ละ ผย พร่ ค่า บี้ยประ ัน ค่าใช้จ่ายใน าร ดํา นินคดี
ตามคําพิพา ษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้าง มาขนย้ายติดตั้ง
ระบบ ล้องวงจรปิด าวิทยุ ื่อ าร ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท
2. ค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ทําความ ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร
จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 168,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลั ณฑ์
ละอัตราค่าใช้จ่ายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลั ษณะค่าใช้ อย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค
2) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จํานวน

230,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1. ค่ารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท
2. ค่า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร รืออนุ รรม
ารที่ได้รับ าร ต่งตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวันรัฐพิธี ฉลิมพระชนมพรรษา/วันปิยม าราช
งานรัฐพิธีอื่นๆ (รวมถึงงานอื่นๆ ซึ่ง ี่ยวข้อง ับงานรัฐพิธี) ตั้งไว้ 150,000
บาท
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่า ีย าย รือค่า ินไ มทด ทน

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชดใช้ค่า ีย าย รือค่า ินไ มทด ทน ช่น รณีรถของ อปท
. ่อใ ้ ิดความ ีย าย ซึ่ง ป็นไปด้วยความ มาะ ม ละอื่นๆที่ ียวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1033 ลงวัน
ที่ 16 มีนาคม 2554 รื่อง าร ่ง งินคืน องทุนทด ทนผ้ประ บภัย รณีรถ
ของ อปท. ่อใ ้ ิดความ ีย าย
2) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ
ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้บริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม
อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดต่อราช าร ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561
2) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้จ่ายใน ารรับ- ่ง ด็จ

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับ- ่ง ด็จพระ จ้าอย่ ัว ละ ม ด็จพระนาง
จ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุ พระองค์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ใน าร ด็จปฏิบัติภาร ิจ ณ จัง วัด ลนคร, ใน ารจัดทําซุ้ม
ฉลิมพระ ียรติฯ ารจัด าพระบรม าทิ ลั ษณ์ ครื่อง มาย ัญลั ษณ์พระ
ปรมภิไธย วั ดุอุป รณ์ต่างๆ ช่น ปายไวนิล ธงประดับ ตรา ัญญาลั ษณ์ค่า
อา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าอุป รณ์ ค่ายานพา นะ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน
ารรับ ด็จ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่มท 0318/ว 2795 ลง
วันที่ 3 ันยายน 2540 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จ่าย งิน ป็นค่า
ใช้จ่ายใน ารรับ ด็จฯ
2) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 141 ลําดับที่ 10
ค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น/ มาชิ ภาท้องถิ่น
จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้งนาย ทศมนตรี, มาชิ ภา
ทศบาล รณีครบวาระ, รณี ลือ ตั้งใ ม่ รือ รณี ลือ ตั้งซ่อม ช่น ค่าตอบ
ทนคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ผ้อํานวย าร าร ลือ ตั้ง ค่าตอบ ทนคณะ
รรม ารประจํา น่วย ลือ ตั้ง ค่าตอบ ทนคณะอนุ รรม าร ค่าวั ดุอุป รณ์
ใน าร ลือ ตั้ง ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั
ซ้อม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นิน าร
ลือ ตั้งท้องถิ่น
2. นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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โครง ารพัฒนาบุคลา ร ทศบาลตําบลวานรนิวา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารพัฒนาบุคลา ร ทศบาล
ตําบลวานรนิวา โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย
ค่าต ต่ง ถานที่อบรม ค่าวั ดุ ค่า ครื่อง ขียน
ค่า ระ ป๋า ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์
ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ
ใน ารฝึ อบรม ค่าของ มนาคุณใน ารดงาน
ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าอา าร
ค่ายานพา นะ ค่าปายโครง ารค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 137 ลําดับที่ 1

จํานวน

200,000 บาท

น้า : 7/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าบํารุงรั ษา ละซ่อม ซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

435,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานั งาน ช่น ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร บบพิมพ์ ซอง ธง
ชาติ ธงตรา ัญลั ษณ์ พระบรมฉายาลั ษณ์ ฯลฯ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งของ ละค่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
อย ่วน รณีที่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซ่อม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ อย
(2) ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย ละค่า
าธารณปโภค
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอดไฟฟา บร อร์ ม้อ ปลง
ไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน ไฟฉาย ปอตไลท์ ฯลฯ

น้า : 8/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด ผ้าปโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ้วน้ําจานรอง มีด ตาไฟฟา ตารีด ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา
รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟา ระติ น้ําร้อน ระติ น้ํา ข็ง ถัง
๊ ไมโคร วฟ ฯลฯ
วั ดุ ่อ ร้าง
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ่อ ร้าง ช่น ไม้ต่างๆ น้ํามันทาไม้ ี ทิน นอร์ ปน
ซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์
บล็อ ัง ะ ี ตะป ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ียม ิ่ว ขวาน ว่าน ลื่อย ครื่อง
วัดขนาด ล็ (ตลับ มตร ล ดิ่ง) ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ัว
ทียน ไขควง นอต ละ ร ระจ มองข้างรถยนต์ ม้อน้ํารถยนต์ ฟิล์ม รอง
ง ข็มขัดนิรภัย ม่ รง ล็อค ียร์ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียนโป ตอร์
พ่ ัน ละ ี ฟิล์ม มมโมรี่ าร์ด ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ
ทป, ผ่นซีดี) ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ์ บบ
ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ์ มา ์ ครื่องอ่าน
ข้อมล บบซีดีรอม โปร รมคอมพิว ตอร์ รือซอฟต์ วร์ ฯลฯ

น้า : 9/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

500,400 บาท

รวม

500,400 บาท

จํานวน

18,000 บาท

ครุภัณฑ์ ํานั งาน
ครื่องโทร าร บบใช้ ระดาษธรรมดา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องโทร าร บบใช้ ระดาษธรรมดา จํานวน 1
ครื่องๆ ละ 18,000 บาท ติดตั้งที่ ํานั ปลัด ทศบาล
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- โทร าร บบ ระดาษธรรมดา
- ความ ร็วใน าร ่ง อ ารไม่ ิน ว่า 6 วินาทีต่อ ผ่น
- ามารถถ่าย อ ารได้
- ความละ อียดไม่น้อย ว่า 600 x 600 dpi.
- ารพิมพ์ อ าร ด้วยระบบ ล ซอร์ 10 ผ่น/นาที
- ถาดบรรจุ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 200 ผ่น
- ระบบ มึ บบ(โทน นอร์) Toner
- ินค้ามีรับประ ันไม่น้อย ว่า 1 ปี
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 162 ลําดับที่ 7

น้า : 10/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ครื่องปรับอา าศ บบ ย ่วน ขนาด 18,000 บีทีย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย ่วน จํานวน 4 ครื่อง ๆ
ละ 28,600 บาท ติดตั้งที่ ้องประชุม ภา ทศบาลตําบลวานรนิวา
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องปรับอา าศ บบ ย ่วน บบตั้งพื้น รือ บบ ขวน
- ขนาดไม่ต่ํา ว่า 18,000 บีทีย
- ราคาที่ ํา นด ป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทําความ ย็นขนาดไม่ ิน 40,000
บีทีย
- ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า รรม ละฉลา ประ ยัด
ไฟฟา บอร์ 5
- ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง น่วย ่งความ ย็น
ละ น่วยระบายความร้อนจา โรงงาน ดียว ัน
- มีความ น่วง วลา ารทํางานของคอม พร ซอร์
- ารติดตั้ง ครื่อปรับอา าศ
(1) บบ ย ่วน ประ อบด้วยอุป รณ์ ดังนี้ วิตช์ 1 ตัว, ท่อทอง ดงไป
ลับ ุ้มฉนวนยาว 4 มตร,
ายไฟยาวไม่ ิน 15 มตร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 162 ลําดับที่ 3

จํานวน

114,400 บาท

น้า : 11/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ครื่องปรับอา าศ บบ ย ่วน ขนาด 36,000 บีทีย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย ่วน จํานวน 4 ครื่อง ๆ
ละ 47,000 บาท ติดตั้งที่ ้องประชุม ภา ทศบาลตําบลวานรนิวา
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องปรับอา าศ บบ ย ่วน บบตั้งพื้น รือ บบ ขวน
- ขนาดไม่ต่ํา ว่า 36,000 บีทีย
- ราคาที่ ํา นด ป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทําความ ย็นขนาดไม่ ิน 40,000
บีทีย
- ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า รรม ละฉลา ประ ยัด
ไฟฟา บอร์ 5
- ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง น่วย ่งความ ย็น
ละ น่วยระบายความร้อนจา โรงงาน ดียว ัน
- มีความ น่วง วลา ารทํางานของคอม พร ซอร์
- ารติดตั้ง ครื่อปรับอา าศ
(1) บบ ย ่วน ประ อบด้วยอุป รณ์ ดังนี้ วิตช์ 1 ตัว, ท่อทอง ดงไป
ลับ ุ้มฉนวนยาว 4 มตร,
ายไฟยาวไม่ ิน 15 มตร
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 162 ลําดับ
ที่ 3

จํานวน

188,000 บาท

น้า : 12/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ต้ ล็ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อนทึบ จํานวน 1 ลัง ๆ
ละ 4,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีขนาด ว้างไม่น้อย ว่า 47 ซนติ มตร รือ 4 ฟุต
-มีความลึ ไม่น้อย ว่า 40 ซนติ มตร
-มีความ งไม่น้อย ว่า 35 ซนติ มตร รือ 3 ฟุต
-จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จํานวน

4,000 บาท
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ต้ ล็ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อนทึบ จํานวน 2 ลัง ๆ
ละ 4,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีขนาด ว้างไม่น้อย ว่า 80 ซนติ มตร
-มีความลึ ไม่น้อย ว่า 40 ซนติ มตร
-มีความ งไม่น้อย ว่า 85 ซนติ มตร
-จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จํานวน

8,000 บาท

น้า : 14/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ครุภัณฑ์ไฟฟา ละวิทยุ
ครื่องบันทึ ียง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องบันทึ ียง จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละไม่ ิน 12,000
บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ครื่องบันทึ ียง ความจุ รือ น่วยความจําภายใน ไม่น้อย ว่า 4 GB
พร้อมช่องใ ่ MicroSD
2) ามารถ ชื่อมต่อข้อมลโดยใช้ USB ได้
3) รองรับ าร ล่นไฟล์ ียง PCM/Mp3/WMA/AAC
4) บต ตอรี่ บบชาร์จ รือ ถ่ายขนาด AAA
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
-จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 163 ลําดับที่ 8

จํานวน

12,000 บาท

น้า : 15/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ครุภัณฑ์โฆษณา ละ ผย พร่
ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ พร้อมอุป รณ์ (ขนาด 3,500 ANSI Lumens)
จํานวน 1 ครื่อง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ พร้อมอุป รณ์ จํานวน 1
ครื่อง ติดตั้งที่ ้องประชุมชั้น 2 ํานั งาน ทศบาลตําบลวานรนิวา
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA พร้อมอุป รณ์
- ขนาด 3,5000 ANSI Lumens
- ป็น ครื่องฉายภาย ลนล์ ดียว ามารถต่อ ับอุป รณ์ พื่อฉายภาพจา
คอมพิว ตอร์ ละวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel รือระบบ DLP
- ระดับ SVGA ละ XGA ป็นระดับความละ อียดของภาพที่ True
- ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดค่าความ ่อง ว่างขั้นต่ํา
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 163 ลําดับ
ที่ 10

จํานวน

33,700 บาท

น้า : 16/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ พร้อมอุป รณ์ (ขนาด 4,000 ANSI Lumens)
จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

42,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ พร้อมอุป รณ์ จํานวน 1
ครื่อง ติดตั้งที่ ้องประชุม ภา ทศบาลตําบลวานรนิวา
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA พร้อมอุป รณ์
- ขนาด 4,0000 ANSI Lumens
- ป็น ครื่องฉายภายใน ลนล์ ดียว ามารถต่อ ับอุป รณ์ พื่อฉายภาพจา
คอมพิว ตอร์ ละวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel รือระบบ DLP
- ระดับ SVGA ละ XGA ป็นระดับความละ อียดของภาพที่ True
- ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดค่าความ ่อง ว่างขั้นต่ํา
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 163 ลําดับ
ที่ 11
จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟา (ขนาด 200 นิ้ว)
จํานวน

45,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟา พร้อมอุป รณ์ จํานวน 1
ครื่อง ติดตั้งที่ ้องประชุม ภา ทศบาลตําบลวานรนิวา
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นจอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟา
- ขนาด ้นท ยงมุม 200 นิ้ว รือขนาด 144x144 นิ้ว รือ 120x160
นิ้ว รือ 122x162 นิ้ว รือ 12x12 ฟุต
- จอม้วน ็บใน ล่องได้ ามารถบังคับจอ ขึ้น ลง ยุด ด้วย วิตซ์ รือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟา AC 220 F
- ราคาพร้อมติดตั้ง ละอุป รณ์ที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 163 ลําดับ
ที่ 12
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ํา รับประมวลผล บบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว)

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ ํา รับงานประมวลผล บบที่
อง (จอ ดงภาพไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 6 น ลั (6 core) โดยมี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า
พื้นฐานไม่น้อย ว่า 3.2 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณี
ที่ต้องใช้ความ ามารถใน
ารประมวลผล ง จํานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ัน
ขนาดไม่น้อย ว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือ
ดี ว่า ดังนี้
1) ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี น่วยความจําขนาด
ไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอย่ภายใน น่วยประมวลผล
ลาง บบ Graphics
Processing Unit ที่ ามารถใช้ น่วยความจํา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไม่
น้อย ว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้ น่วยความ
จํา ลั ใน าร ดงภาพ
ขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB
- มี น่วยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย
ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 2 TB
รือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 240 GB จํานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดี ว่า จํานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จํานวน
ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
- มีจอ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 น่วย
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

น้า : 17/116

น้า : 18/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 162 ลําดับ
ที่ 4
ครื่องพิมพ์ บบฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดาษ ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้อย ว่า 20
น้าต่อนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่าง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้อย ว่า 10 น้า
ต่อนาที (ppm) รือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า จํานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 ผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 162 ลําดับ
ที่ 5
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

4,300 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน์
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุน ิ่ง าชาดอํา ภอวานรนิวา

น้า : 19/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุน ิ่ง าชาดอํา ภอวานรนิวา
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ิ่ง าชาดที่ ช. น.ว2/2562 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2562
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 84 ข้อ 1
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

4,945,580 บาท

รวม

2,726,280 บาท

รวม

2,726,280 บาท

จํานวน

2,430,600 บาท

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

217,680 บาท

รวม

2,118,200 บาท

รวม

584,200 บาท

จํานวน

51,000 บาท

พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน ทศบาลประจําปี
ตํา น่ง ผ้อํานวย าร องคลัง , ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง , ัว น้าฝาย
พัฒนารายได้, นั วิชา าร งิน ละบัญชีชํานาญ าร 1 อัตร , นั วิชา าร งิน
ละบัญชีปฏิบัติ าร 1 อัตรา , นั วิชา ารพั ดุปฏิบัติ าร , จ้าพนั งานจัด
็บรายได้ชํานาญงาน 2 อัตรา
งินประจําตํา น่ง
พื่อจ่าย งินประจําตํา น่งของพนั งาน ทศบาล ตํา น่งผ้อํานวย าร
องคลัง , ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง ละ ัว น้าฝายพัฒนารายได้
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่ายค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง ตํา น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
1. พื่อจ่าย งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 1,000 บาท
2. ค่าตอบ ทนคณะ รรม ารดํา นิน ารจัดซื้อจัดจ้าง ตามระ บียบ ระทรวง
ารคลังว่าด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 50,000 บาท
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ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

จํานวน

322,200 บาท

รวม

328,000 บาท

จํานวน

58,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านพนั งาน ทศบาล
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน ทศบาล ละล จ้างประจํา

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อ าร ปริมาณ ารถ่ายขั้นต่ํา 20,000
ผ่น/ ดือน จํานวน 1 ครื่อง ค่า ช่า ดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
ดือน ตั้งไว้ 48,000 บาท (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่าย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้
อย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค)
2. รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ช่น ค่า ย็บ นัง ือ
รือ ข้าป นัง ือ ค่าจัดทําปายประชา ัมพันธ์ ละปายต่างๆ ค่าล้างอัดขยาย
รป ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้างบุคคลภายนอ ดํา นิน ารใดที่มิใช่ ารประ อบ
ดัด ปลง ละต่อ ติมครุภัณฑ์ รือ ิ่ง ่อ ร้างใดๆ ละอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายตาม
ระ บียบ ระทรวง ารคลังว่าด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่
พั ค่าพา นะ ค่าบริ ารจอดรถ
ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียม
ใน ารใช้ นามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร ของพนั งาน ่วนท้องถิ่น
ละพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม
อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดต่อราช าร ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครง ารจัดทําข้อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์ ิน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดทําข้อมล ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย์ ิน พื่อ ํารวจ ละปรับปรุงข้อมล
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์ ินประจําปี
โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับค่าวั ดุ ครื่อง ขียน
ละอุป รณ์ ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ าร ค่าจ้างบุคคลภายนอ
ใน ารดํา นิน ารจัดทําข้อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์ ิน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารจัดทําข้อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์ ิน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม ผนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) น้า 142 ลําดับที่ 13
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพงานบริ ารงานคลัง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารพัฒนาศั ยภาพงานบริ ารงานคลัง โดยจ่าย
ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด
ารฝึ อบรม
ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ์ ค่าประ าศนียบัตร
ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร
ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ
าร ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ อบรม ค่า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
ํา รับผ้ ข้ารับ าร ฝึ อบรม ค่าของ มนาคุณใน าร
ดงาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าอา าร ค่า ช่าที่
พั ค่ายานพา นะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
น้า 143 ลําดับที่ 14

จํานวน

100,000 บาท
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ค่าบํารุงรั ษา ละซ่อม ซม

จํานวน

20,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งของ ละค่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
อย ่วน รณีที่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซ่อม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ อย
(2) ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑ์ตาม ลั ณฑ์ ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง าคม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย ละค่า
าธารณปโภค

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานั งาน ช่น นัง ือ ครื่องคิด ลข ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ
คําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ บบพิมพ์ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว
ช่น ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ผงซั ฟอ บ่ น้ํายาดับ
ลิ่น ปรง ไม้ วาด ข่ง ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,062,000 บาท

จํานวน

660,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น ไขควง ประ จ ม่ รง ุญ จ
ปา ตาย ยางรถยนต์ น้ํามัน บร น๊อต ละ ร ายไมล์ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อ ช่น ๊ ุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผ่น รือจานบันทึ ข้อมล อุป รณ์
บันทึ ข้อมล ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ น่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิ ์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
พื่อจ่าย ป็นค่า ระ ไฟฟาอาคาร ํานั งาน นาม ีฬา ลาง ประปา อถัง
ง ุขา าธารณะ ตลาด ทศบาล 1 (ตลาดผ้า) ตลาด ด ทศบาลตําบลวานร
นิวา โรงฆ่า ัตว์ โรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา ศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตําบลวานรนิวา โรง รียนผ้ งอายุ ทศบาลตําบลวานรนิวา ศนย์
าร รียนร้ ครื่อง ียงไร้ าย อาคาร OTOP ถานีขน ่ง บข . วน าธารณะ
ทศบาลตําบลวานรนิวา ระ ไฟฟา าธารณะ ิน 10 % ฯลฯ
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาในอาคาร ํานั งาน ตลาด ด ทศบาลตําบลวานร
นิวา โรงฆ่า ัตว์ โรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา ศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตําบลวานรนิวา โรง รียนผ้ งอายุ ทศบาลตําบลวานรนิวา วน
าธารณะ ทศบาลตําบลวานรนิวา ศนย์ าร รียนร้ อาคาร Otop ุขา
าธารณะ ฯลฯ
ค่าบริ ารโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่าบริ ารโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์ คลื่อนที่ ฯลฯ

น้า : 25/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าบริ ารไปรษณีย์

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท

รวม

101,100 บาท

รวม

101,100 บาท

จํานวน

16,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา ร ฯลฯ
ค่าบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม ช่น ค่าโทรภาพ
(โทร าร) ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับระบบอิน ทอร์ น็ต ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานั งาน
ล้องวงจรปิดพร้อม ารติดตั้ง
พื่อจัดซื้อ ล้องวงจรปิดพร้อม ารติดตั้ง จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,500 บาท รวม
ป็น งิน 16,500 บาท
คุณลั ษณะ ฉพาะดังนี้
- ป็น ล้องวงจรปิด บบไร้ าย ( ชื่อมต่อผ่าน าย ็ได้)
- ชื่อมต่อ ข้า ับ WiFi ได้
- รองรับ Android ละ iOS (APP @ VRCAM)
- มุมมอง ว้าง 360 องศา จําลองมุมมองได้ 4 บบ ทําใ ้ได้วีดีโอ ล้อง ง ุด
ถึง 4 ตัว ไม่มีมุมอับ
- มอง ็นในที่มืดด้วย infrared ในระยะ 5-10 มตร
- ามารถ ื่อ ารได้ 2 ทาง ทั้งพด ละฟัง ียงจา ตัว ล้อง
- รองรับ มมโมรี่ ง ุด 32 GB พื่อบันทึ ภาพย้อน ลัง
- ามารถดภาพออนไลน์บนมือถือ
- ามารถดภาพย้อน ลังบนมือถือ ละคอมพิว ตอร์
- ามารถบันทึ ภาพด้วยตัว ล้องโดยไม่ต้องใช้ ครื่องบันทึ
- ป็นราคาตามท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 165 ลําดับที่ 25
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ต้ ล็ ็บ อ ารชนิด 2 บาน
พื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ํานั งาน ต้ ล็ ็บ อ ารชนิด 2 บาน จํานวน 3 ลังๆ
ละ 5,000 บาท รวม ป็น งิน 15,000 บาท
รายละ อียดคุณลั ษณะ ฉพาะ ดังนี้
- ต้ ล็ ็บ อ ารขนาด ว้างไม่น้อย ว่า 90 ซม.
- ลึ ไม่น้อย ว่า 45 ซม.
- งไม่น้อย ว่า 180 ซม.
- มี ผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- ป็นราคาตามท้องถิ่น

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 27/116
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ครุภัณฑ์ไฟฟา ละวิทยุ
ครื่องปรับ รงดัน ระ ไฟฟา

จํานวน

39,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟา ละวิทยุ ครื่องปรับ รงดัน ระ ไฟฟา จํานวน 2
ครื่องๆละ 19,500 บาท ป็น งิน 39,000 บาท
รายละ อียดคุณลั ษณะ ฉพาะ
- ามารถปรับ รงดัน ระ ไฟฟาใ ้มีความ ถียร ( มื่อไฟดับ ไฟต ไฟ
ระชา )
- ามารถ ํารองไฟฟาได้ ชนิด Pure Sine Wave
-ขนาด 2KVA 1600W
-มี น้าจอ LED ดง ถาน ารณ์ทํางาน
-ควบคุม ารทํางานด้วยดิจิตอล DSP
-ระบบ Boost and Buck ปรับ รงดันไฟฟาอัตโนมัติ พื่อใ ้ ระ ไฟฟา
ถียร
-มีระบบ ียง ัญญาณร้อง ตือน
- ามารถตรวจ อบระบบโดยอัตโนมัติ มื่อ ปิด ครื่อง
- ามารถ ปิด ครื่องได้โดยใช้ บต ตอรี่ (Cold start)
-ระบบปอง ัน ารลัดวงจร มื่อใช้งาน ิน ําลัง
-ระบบ ามารถทํางานต่อ นื่อง มื่อ ระ ไฟฟา ลับ ข้า ่ ภาวะป ติ
- ามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ
- ามารถปรับ ระ ารชาร์ท ละระดับของ บต ตอรี่ พื่อปิด ครื่อง
-มีระบบประจุ บต ตอรี่อัตโนมัติ ม้ปิด ครื่อง
- ามารถตั้งโ มดประ ยัดพลังงาน ECO ละระบบปิด ครื่องอัตโนมัติ (NOload shutdown)
-ใช้ได้ ับ ครื่องใช้ไฟฟาทุ ชนิด ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่อง
ปริ้น ตอร์ ล้องวงจรปิด โทรทัศน์ พัดลม ฯลฯ
-ได้รับมาตรฐาน มอ . ละมาตรฐาน า ล
- ป็นราคาตามท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ ํา รับประมวลผล
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ ํา รับงานประมวลผล ราคา 22,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4 น ลั (4 core)
จํานวน 1 น่วย โดยมีคุณลั ษณะ อย่างใดอย่าง นึ่ง รือดี ว่า ดังนี้
1. ใน รณีที่มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน ขนาดไม่น้อย
ว่า 4 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 2.2 GHz ละมี
น่วยประมวลผล
ด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย ว่า 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน ขนาดไม่น้อย
ว่า 6 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 1.6 GHz ละมี
ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง
- มี น่วยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า ขนาดไม่น้อย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 1 TB
รือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 120 GB จ านวน 1 น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อย ว่า 1,366 x 768 Pixel ละมีขนาด
ไม่น้อย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ บบ HDMI รือ VGA จ านวนไม่น้อย ว่า 1ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จ านวน
ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
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ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตาม ผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 165 ลําดับที่ 28
ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์

จํานวน

8,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ
พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 ครื่อง ครื่องละ 4,300 บาท ป็น งิน 8,600 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์
(Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย ว่า 20 น้า
ต่อนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่าง ีไม่น้อย ว่า 10 น้า
ต่อนาที(ppm) รือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า จํานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 ผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตาม ผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 165 ลําดับที่ 27
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

4,359,120 บาท

รวม

4,194,120 บาท

รวม

4,194,120 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,900,320 บาท

พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน ทศบาล
ประจําปี ตํา น่ง ัว น้าฝายป ครอง นั จัด ารงานทะ บียน ละบัตร
ชํานาญ าร นั จัด ารงาน ทศ ิจชํานาญ าร นั วิ คราะ ์นโยบาย ละ ผน
ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร นิติ รปฏิบัติ าร จ้าพนั งานปอง ัน ละบรร ทา
าธารณภัยชํานาญงาน
งินประจําตํา น่ง

จํานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย งินประจําตํา น่ง ัว น้าฝายป ครอง
ค่าจ้างล จ้างประจํา

จํานวน

525,600 บาท

พื่อจ่ายค่าจ้างล จ้างประจํา ละ งินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตํา น่งพนั งาน
ขับรถยนต์ดับ พลิง จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จํานวน

1,736,640 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่ายค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าตอบ ทน พนั งาน
จ้าง ตํา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนั งานทะ บียน ละพนั งานดับ พลิง
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ตํา น่งพนั งานดับ
พลิง

จํานวน

13,560 บาท

น้า : 32/116
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งบดาเนินงาน

รวม

145,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟาปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอดไฟฟา บร อร์ ม้อ ปลง
ไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉาย ปอตไลท์ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
จํานวน

20,000 บาท

ค่าบํารุงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งของ ละค่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
อย ่วน รณีที่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซ่อม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ อย
(2) ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ์ 2562 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย ละค่า
าธารณปโภค
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ัว
ทียน ไขควง นอต ละ ร ระจ มองข้างรถยนต์ ม้อน้ํารถยนต์ ฟิล์ม
รอง ง ข็มขัดนิรภัย ม่ รง ล็อค ียร์ ฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน ๊
ุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุ ครื่อง ต่ง าย

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่อง ต่ง าย ช่น ชุดผจญ พลิง ครื่อง บบ ื้อ
าง ง ผ้า ครื่อง มายยศ ละ ัง ัด, ถุง ท้า, รอง ท้า, ข็มขัด, มว , ผ้าผ
คอ ฯลฯ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จํานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่องดับ พลิง ช่น ครื่องดับ พลิง ถังดับ พลิง ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นิน ารซ่อม ซมบํารุงรั ษาโครง ร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามป ติ รือค่าซ่อม
ลาง ได้ ่ รถดับ พลิง รถบรรทุ น้ํา ละครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่อื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประ าศใช้ ล้วตั้ง ต่วันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที2่ 7 มิถุนายน 2561 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละ
ครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท.0808.2
/ว1134 ลงวันที9่ มิถุนายน 2558
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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งานเทศกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน จ้า น้าที่ตํารวจ ที่ปฏิบัติ น้าที่อํานวยความ
ะดว ละความปลอดภัยด้าน ารจราจร ซึ่งปฏิบัติงานใ ้ ทศบาลตําบล
วานรนิวา
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน อปพร. รือผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่
ทศบาลตําบลวานรนิวา

รวม

48,000 บาท

รวม

48,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม

487,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 35/116
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ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครง ารปอง ัน ละบรร ทาความ ดือดร้อนของประชาชนด้าน าธารณภัย
7 พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารปอง ัน ละบรร ทาความ ดือด
ร้อนของประชาชนด้าน าธารณภัย
ใ ้ความช่วย ลือผ้ประ บความ ดือนร้อนด้าน าธารณภัยที่ ิดขึ้นในพื้นที่
ละได้รับประ าศใ ้ ป็นพื้นที่ประ บภัย
าธารณภัย ละใ ้ความช่วย ลือผ้ประ บภัยพิบัติ ช่น ค่าถุงยังชีพ ผ้า
่ม ื้อ ัน นาว ยารั ษาโรค ครื่องนุ่ง ่ม
ื้อ ัน นาว ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าปายโครง าร ละค่าใช้จ่ายอื่นที่
จํา ป็นใน ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตาม
อํานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2)ระ บียบ ระทรวง ารคลังว่าด้วย งินทดรองราช าร พื่อช่วย ลือผ้ประ บ
ภัยพิบัติ รณีฉุ ฉิน พ.ศ.2556 ละ ้ไข พิ่ม ติม
3) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้า 147 ลําดับที่ 9
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โครง ารปอง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในช่วง ทศ าล

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารปอง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน
ในช่วง ทศ าล โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย
ค่าอา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุไฟฟา ค่าปายโครง าร ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จํา ป็นใน ารทําโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยาน 2547 รื่อง มาตร ารใน ารรั ษาความปลอดภัย
นั ท่อง ที่ยว
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รื่อง ารดํา นิน ารปอง ัน ละลด
อุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศ าลปีใ ม่ พ.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รื่อง ารดํา นิน ารปอง ัน ละลด
อุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศ า ง รานต์ พ.ศ. 2562
3) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้า 144 ลําดับที่ 1
โครง ารฝึ จัดตั้ง อปพร.
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารฝึ จัดตั้ง อปพร. โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ อบด้วย ค่าวั ดุอุป รณ์ภาคปฏิบัติ ค่าจ้าง มาประ อบอา าร อา าร
ว่าง ค่า อ ารประ อบ ารฝึ อบรม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ค่าปายไวนิล ค่าจ้าง
มาต ต่ง ถานที่ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัด
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 148 ลําดับที่ 11
( ํานั ปลัด ทศบาล)
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โครง าร ่ง ริม ละ นับ นุน าร ร้างความปรองดอง มานฉันท์ ของคนใน จํานวน
ชาติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ละ นับ นุน าร ร้างความปรองดอง
มานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าจ้าง มาประ อบ
อา าร
อา ารว่าง ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ค่าปายไวนิล ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้อง
ใน ารจัดโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ
าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 154 ลําดับที่ 11
( ํานั ปลัด ทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

10,000 บาท

รวม

274,000 บาท

รวม

274,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟา ละวิทยุ
วิทยุพ พา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวิทยุพ พา จํานวน 2 ครื่อง ครื่องละ 12,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
ป็น ครื่องรับ ่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ่ง 5 วัตต์ ประ อบ
ด้วย : ตัว ครื่อง ท่นชาร์ต บต ตอรี่ 1 ้อน ายาง ล็ พับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งานประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไป ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 164 ข้อ 18
ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
ชุดดับ พลิงผ้า FR
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุด ื้อ+ าง ง 3 ชั้น FR Cotton จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ื้อดับ พลิง ป็นผ้า ี รม ตัด ย็บจา ผ้าทอ ัง คราะ ์รวม 3 ชั้น โดยมีราย
ละ อียดดังนี้
- ผ้าชั้นนอ ทําจา ผ้า FR cotton (100% cotton fire retardant) ได้รับ
ารรับรองมาตรฐาน EN ISO 11612 ละ EN ISO 11611 ขนาดไม่น้อย
ว่า 6 ออนซ์ ละ ามารถปอง ัน ปลวไฟได้ ไม่น้อย ว่า 180 องศา โดย นบ
อ ารรับรองมาตรฐาน
- ผ้าชั้น ลาง (Moisture Barrier) ทําจา วั ดุผ้า cotton คลือบ
ด้วย PTFE ช่วยปอง ันน้ํา ละไอน้ํา ขนาดไม่น้อย ว่า 3 ออนซ์ ช่วยปอง ัน
น้ํา ละไอน้ํา ละ ามารถระบายความร้อนได้
- ผ้าชั้นใน (Thermal Barrier) ทําจา วั ดุคาร์บอน
ั ลาด (Carbon felt) ย็บปิดทับด้วยผ้าซับในอี ชั้น นึ่ง ช่วยปอง ัน ละ
ควบคุม าร ปลี่ยน ปลงของอุณ ภมิทั้งความร้อน ละความ ย็น
- มี ระ ป๋า ื้อด้าน น้า 2 ใบ บริ วณชาย ื้อ พร้อมฝาปิด
- มี ระ ป๋า ํา รับใ ่วิทยุ ื่อ าร 1 ใบ บริ วณอ ซ้าย
- ป คอ ื้อใช้วั ดุไม่น้อย ว่า 2 ชั้น ามารถปิดรอบลําคอได้ตลอดยึดด้วย
ถบติด มีความ งของคอป ไม่น้อย ว่า 3 นิ้ว
- าบด้านในของ ื้อมี ถบตีนตุ๊ (Velcro) ขนาดความ ว้างประมาณ 1
นิ้ว
- ด้านในของ าบ ื้อ ย็บติดด้วยซิบตลอด นวความยาวของ าบ ื้อ
- ปลาย ขนด้านใน ย็บติดด้วยผ้า บบยืด ํา รับรัดข้อมือ
- ปลาย ขน ื้อ ริมวั ดุทําจา นัง พื่อความทนทานต่อ ารใช้งาน
- ริมวั ดุบริ วณศอ ทั้ง องข้าง ทําจา Aramid พื่อ พิ่มความทนทานใน
ารใช้งาน
- มี ถบ ะท้อน ง ขนาดไม่น้อย ว่า 2 นิ้ว ี ลือง- ทา ในบริ วณ ดังนี้
1) บริ วณรอบ ขน ื้อ ทั้ง 2 ข้าง
2) บริ วณตัว ื้อ จํานวน ถบไม่น้อย ว่า 2 ชั้น ละด้าน ลังของตัว ื้อมี
ถบ ะท้อน ง นวตั้งของทั้ง องข้างซ้าย ละขวาของตัว ื้อ
2. าง งดับ พลิง ตัด ย็บจา ผ้าทอ ัง คราะ ์รวม 3 ชั้น โดยมีรายละ อียด
ดังนี้
- าง งมี าบบริ วณ ปา าง ง มี ถบตีนตุ๊ (Velcro) ปิดทับ
- าย อี้ยมรั่งบ่า (Suspender) ทําจา ผ้า Aramid ขนาดความ ว้าง ายไม่
น้อย ว่า 2 นิ้วมีคุณ มบัติไม่ยืดง่าย บบยึด ับตัว าง ง
- มี ระ ป๋าด้านข้าง าง ง 2 ข้าง พร้อมฝาปิด
- มี ถบ ะท้อน ง บบ ดียว ับตัว ื้อ บริ วณปลายขา าง งทั้ง องข้าง
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- ปลายขา าง ง ริมวั ดุทําจา นัง พื่อความทนทานต่อ ารใช้งาน
- ริมวั ดุบริ วณ ัว ข่าทั้ง องข้าง ทําจา Aramid พื่อ พิ่มความทนทาน
ใน ารใช้งาน
-จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั
งานประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไป ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 164 ข้อ 19
มว ดับ พลิง บบ ต็มใบ
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ มว ดับ พลิง บบ ต็มใบ จํานวน 2 ใบ ใบละ 5,000
บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ปลือ มว ด้านนอ ทํามาจา วั ดุ ข็ง ทอร์โมพลา ติ
2) มว มี ระบัง น้า ทนความร้อน บบใ ขนาดไม่น้อย ว่า 4 นิ้ว
3) ายรัดคาง ป็น บบปลด ร็ว ามารถปรับความ ระชับโดยรอบศีรษะ จา
ปุมปรับภายในด้าน ลัง รองในมีโฟม ัน
ระ ท พิ่มความ บายขณะ วมใ ่
4) ่วนท้ายของ มว ด้านในมีผ้า ั ลาด พิ่มความนิ่มนวลขณะ วมใ ่
5) ผ้าบังคอ ทําจา ผ้า ันไฟ 2 ชั้น- ราคาพร้อมติดตั้ง ละอุป รณ์ที่ ี่ยวข้อง
-จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไป ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 164 ข้อ 20
ครุภัณฑ์อื่น
ต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครง

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

พื่อจัดซื้อ ต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครง ล็ ขนาด 4.00 x 8.00 มตร ง 2.00
มตร จํานวน 8 ลัง ลังละไม่ ิน 25,000 บาท โดยมีคุณลั ษณะ
ฉพาะ ดังนี้
1) ขนาด ว้าง 4.00 ยาว 8.00 มตร ง 2.00 มตร
2) ล็ อาบ ัง ะ ีคาด ลือง ขนาด ้นผ่านศนย์ ลาง 1.5 นิ้ว ยาว 6
มตร
3) ล็ อาบ ัง ะ ีคาด ลือง ขนาด ้นผ่านศนย์ ลาง 2.0 นิ้ว ยาว 6 มตร
4) ผ่น ล็ ติดขา ต๊นท์ ขนาด 3 X 3 นิ้ว นา 1 ุน
5) ผ้าใบมุง ลังคา บอร์ 8000 พร้อม ย็บ ุ้น ้นระบาย ายรัดไนล่อน 1 นิ้ว
6) ขียนชื่อ ทศบาลตําบลวานรนิวา บนผ้าใบ พร้อมถุง ็บผ้าใบ
7) น็อตยึด
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 164 ข้อ 15
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งบเงินอุดหนุน

รวม

13,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

13,000 บาท

โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารร่วมืือใน ารช่วย ลือประชาชนขององค์ รป ครอง ่วน จํานวน
ท้องถิ่น อํา ภอวานรนิวา จัง วัด ลนคร

13,000 บาท

งินอุด นุนองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนองค์ ารบริ าร ่วนตําบลวานรนิวา อํา ภอวานร
นิวา จัง วัด ลนคร ํา รับ ป็นค่าใช้จ่ายของศนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน าร
ช่วย ลือประชาชนขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ตาม นัง ือองค์ ารบริ าร ่วนตําบลวานรนิวา ที่ น 74301/ว 510 ลง
วันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารตั้งงบประมาณอุด นุนศนย์ปฏิบัติ าร่วม
ใน ารช่วย ลือประชาชนขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ 0808.2/ว2145
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รื่อง ประ าศ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น รื่อง ลั ณฑ์วิธี ารปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย ลือประชาชนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า ค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตาม
อํานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
5) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 151 ข้อ 17
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

6,319,045 บาท

รวม

5,849,645 บาท

รวม

5,849,645 บาท

จํานวน

4,350,245 บาท

1. พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล ประจําปี ตํา น่ง ผ้อํานวย าร อง ารศึ ษา ัว น้าฝาย ่ง ริม
ารศึ ษาฯ นั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร นั วิชา าร งิน ละบัญชี
ปฏิบัติ าร นั พัฒนาชุมชนชํานาญ าร ตั้งไว้ 1,300,830 บาท
2. พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนผ้อํานวย าร ถาน
ศึ ษา/ พนั งานคร ทศบาล โรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา ตั้งจ่ายจา
งินอุด นุน ํา รับ ารจัด ารศึ ษาภาคบังคับ ตั้งไว้ 2,467,730 บาท
3. พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานคร ทศบาล ศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวานรนิวา ตั้งจ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ นับ
นุนศนย์พัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว้ 581,685 บาท
งินประจําตํา น่ง
จํานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจ่าย งินประจําตํา น่งผ้อํานวย าร อง ารศึ ษา
ละ ัว น้าฝาย ่ง ริม ารศึ ษาฯ
งินวิทยฐานะ
พื่อจ่าย งินวิทยฐานะของผ้อํานวย าร ถานศึ ษา พนั งานคร ทศบาล ตั้ง
จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ ารจัด ารศึ ษา

จํานวน

126,000 บาท
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ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,109,400 บาท

จํานวน

204,000 บาท

รวม

344,000 บาท

รวม

2,000 บาท

ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จํานวน

1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

1,000 บาท

1. พื่อจ่ายค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง (ตํา น่งบุคลา ร นับ นุน าร อน ละพนั งานจ้างทั่วไป รร.อนุบาล
ทศบาลวานรนิวา ) ตั้งไว้ 234,000 บาท
(ตั้งจ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ ารจัด ารศึ ษา จํานวน 220,800 บาท ละ
งินรายได้ จํานวน 13,200 บาท)
2. พื่อจ่ายค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง (ผ้ช่วยครผ้ด ล ด็ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวานรนิวา )
ตั้งไว้ 875,400 บาท (ตั้งจ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนศนย์พัฒนา
ด็ ล็ จํานวน 789,600 บาท ละตั้งจ่ายจา งินรายได้ จํานวน 85,800
บาท

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
1. พื่อจ่าย ป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง (ตํา น่งบุคลา ร นับ
นุน าร อน ละพนั งานจ้างทั่วไป ร.ร.อนุบาล ทศบาลวานรนิวา ) ่วน
ลางจัด รรอัตราใ ้ ตั้งไว้ 36,000 บาท
2. พื่อจ่าย ป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง (ตํา น่งผ้ช่วยครผ้ด ล
ด็ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวานรนิวา ) ่วน ลางจัด รรอัตรา
ใ ้ ตั้งไว้ 168,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
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ค่าใช้สอย

รวม

238,000 บาท

จํานวน

173,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็น
1. ค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ๆ ช่น ค่าล้าง อัด ขยายรป ค่าจัดทําปายประชา
ัมพันธ์โครง าร ค่า ย็บ นัง ือ ค่า ข้าป นัง ือ ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท
2. ค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ทําความ ะอาดอาคาร ศพอ .ทต.วานร
นิวา ละงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ มาย จํานวน 1 คน ตั้งไว้ 84,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ์ 2562
รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 125 ลําดับที่ 23
3. ค่าจ้าง มา รงงานบุคคลภายนอ รั ษาความ ะอาด ตัด ต่งต้นไม้ ตัด
ญ้า ด ล วน ศนย์ าร รียนร้ ทศบาลฯ ละปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
มาย จํานวน 1 คน ตั้งไว้ 84,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ์ 2562
รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 125 ลําดับที่ 24
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พั ค่าพา นะ ค่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ
ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของพนั งาน ่วนท้องถิ่น ละพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม
ัมมนา ดงาน รือไปติดต่อราช าร ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรั ษา ละซ่อม ซม

จํานวน

5,000 บาท

รวม

104,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งของ ละค่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
อย ่วน รณีที่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซ่อม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ อย
(2) ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง าคม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย ละค่า
าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานั งาน ช่น ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟม มุดบัญชี บบพิมพ์ ซอง ฯลฯ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอดไฟฟา บร อร์ ม้อ ปลง
ไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉาย ปอตไลท์ ฯลฯ
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด ผ้าปโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ้วน้ําจานรอง มีด ตาไฟฟา ตารีด ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา
รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟา ระติ น้ําร้อน ระติ น้ํา ข็ง ถัง
๊ ไมโคร วฟ ฯลฯ

วั ดุ ่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ่อ ร้าง ช่น ไม้ต่างๆ น้ํามันทาไม้ ี ทิน นอร์ ปน
ซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ัง ะ ี ตะป ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ี่ยม ิ่ว ขวาน ว่าน ลื่อย
ครื่องวัดขนาด ล็ (ตลับ มตร ล ดิ่ง) ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ัว
ทียน ไขควง นอต ละ ร ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียนโป ตอร์ พ่ ัน
ละ ี่ ฟิล์ม มมโมรี่ าร์ด ถบบันทึ ี่ยง รือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอ ทป, ผ่น
ซีดี) ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

40,000 บาท

รวม

125,400 บาท

รวม

125,400 บาท

จํานวน

29,000 บาท

จํานวน

47,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ์ บบ
ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ์ มา ์ ครื่องอ่าน
ข้อมล บบซีดีรอม ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานั งาน
้าอี้พลา ติ ( ีขาว)
พื่อจัดซื้อ ้าอี้พลา ติ ีขาว จํานวน 100 ตัวๆ ละ 290 บาท ํา รับใช้งาน
ที่ ศพอ .ทต.วานรนิวา โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความ ว้างไม่น้อย ว่า 44 ซม.
- มีความลึ ไม่น้อย ว่า 51 ซม.
- มีความ งไม่น้อย ว่า 87 ซม
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 166
ลําดับที่ 32
ครื่องปรับอา าศชนิด ขวน มีระบบฟอ อา าศ ขนาด 36,000 BTU
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จัดซื้อ ครื่องปรับอา าศชนิด ขวน มีระบบฟอ
อา าศ ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1 ครื่องๆละ 47,000 บาท ติดตั้ง
ที่ ศพอ .ทต.วานรนิวา
คุณลั ษณะ
- ขนาด ารทําความ ย็น ไม่น้อย ว่า 36,000 บีทีย
- ราคาที่ ํา นด ป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า รรม มอ . 2134-2545 ละ
ฉลา ประ ยัด ไฟ บอร์ 5
- ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง น่วย ่งความ
ย็น ละ น่วย . ระบายความร้อนจา โรงงาน ดียว ัน
- มีระบบฟอ อา าศที่ ามารถดั จับอนุภาคฝุนละออง ละ ามารถถอด
ล้างทําความ ะอาดได้
- มีความ น่วง วลา ารทา งานของคอม พร ซอร์
- ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ ประ อบด้วยอุป รณ์ดังนี้
1. วิตซ์ 1 ตัว
2. ท่อทอง ดงไป ลับ ุ้มฉนวน ยาว 5 มตร
3. ายไฟยาวไม่ ิน 15 มตร
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั
งบประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 166 ลําดับ
ที่ 33
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ต้ ็บ ฟม อ าร ชนิด 20 ช่อง
พื่อจัดซื้อต้ ็บ ฟม อ ารชนิด 20 ช่อง จํานวน 2 ลัง ละ 3,200 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความ ว้างไม่น้อย ว่า 92 ซม.
- มีความยาวไม่น้อย ว่า 31 ซม.
- มีความ งไม่น้อย ว่า 96 ซม.
-จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จํานวน

6,400 บาท
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ครุภัณฑ์ดนตรี ละนาฏศิลป์
ลองชุดใ ญ่
จัดซื้อ ลองชุดใ ญ่ จํานวน 1 ชุดๆละ 11,000 บาท (ราคาตามท้อง
ตลาด) ( อง ารศึ ษา) ํา รับใช้งานที่ ศพอ .ทต.วานรนิวา
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ลองชุด 5 ใบ Standard set Tom 10-12-16 " Snare 14
" Bass Drum 22"
- มีขาฉาบตั้งตรง ใ ้ 1 ขา
- ขาไฮ ฮท
- มี ้าอี้พร้อมไม้ตี ลอง
- มี Hi-Hat 1 ค่
- ฉาบ 1 ฝา
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์
ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 165
ลําดับที่ 29

จํานวน

11,000 บาท
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ฉาบทอง ลือง
จัดซื้อฉาบทอง ลือง จํานวน 2 ชุดๆละ 300 บาท ป็น งิน 600 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) ( อง ารศึ ษา) ํา รับใช้งานที่ ศพอ .ทต.วานร
นิวา โดยคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นฉาบทอง ลือง
- ขนาด 5 นิ้ว ละ 6 นิ้ว
- ียงดี ดัง ังวาน
- ทนทาน ข็ง รง
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 165
ลําดับที่ 29

จํานวน

600 บาท
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ฉิ่งทอง ลือง
จัดซื้อฉิ่งทอง ลือง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 300 บาท ป็น งิน 600 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) ( อง ารศึ ษา) ํา รับใช้งานที่ศพอ .ทต.วานร
นิวา โดยคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นฉิ่งทอง ลือง
- ขนาด 6.5 ซนติ มตร
- ียงดัง ังวาน
- ทนทาน ข็ง รง
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น
วั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 165
ลําดับที่ 29

จํานวน

600 บาท
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ทมโบรีน บบครึ่งวง ลมมีที่จับ

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

จัดซื้อ ทมโบรีน บบครึ่งวง ลมมีที่จับ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 500 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) ( อง ารศึ ษา) ํา รับใช้งานที่ศพอ .ทต.วานร
นิวา โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- รปทรง: ครึ่งวง ลม มีที่จับ
- ตัว ร้าง ียง: 40 อัน (10 ชุด x ชุดละ 4 อัน)
- โครง ร้าง: ตัว ร้าง ียง บบ อง ถว
- วั ดุ: พลา ติ ไฟ บอร์
- ข็ง รง ทนทาน ใ ้ ียงดัง ังวาน
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น
วั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 165
ลําดับที่ 29
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ ํา รับงานประมวลผล
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อคอมพิว ตอร์โน๊ตบุ๊ค มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่
น้อย ว่า 4 น ลั (4 core) จํานวน 1 น่วย จํานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะ อย่างใดอย่าง นึ่ง รือดี ว่า ดังนี้
1. ใน รณีที่มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 4 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่
น้อย ว่า 2.2 GHz ละมี น่วยประมวลผลด้าน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย ว่า 10 น รือ
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2. ใน รณีที่มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 6 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่
น้อย ว่า 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้
ความ ามารถใน ารประมวลผล ง
- มี น่วยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า ขนาดไม่น้อย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 120 GB จํานวน 1
น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อย ว่า 1,366 x 768 Pixel ละมี
ขนาดไม่น้อย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ บบ HDMI รือ VGA จํานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จํานวน ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั าร
จํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 168
ลําดับที่ 43

ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์

จํานวน

4,300 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย ว่า 20 น้าต่อนาที(ppm)
รือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่าง ี ํา รับ ระดาษขนาด อ4 ไม่น้อย ว่า 10 น้า
ต่อนาที(ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ(Interface) บบ USB 2.2 รือดี ว่าจํานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีถานใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 ผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์
2561 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือนมีนาคม 2562
ประ าศ ณ วันที่ 15 มีนาคม2562
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตาม ผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้า 168 ลําดับ
ที่ 42

น้า : 55/116

น้า : 56/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

อุป รณ์อ่านบัตร บบอ น ประ งค์
พื่อจ่ายค่าจัดซื้ออุป รณ์อ่านบัตร บบอ น ค์ประ งค์ จํานวน 5
ครื่อง ครื่อง ละ 700 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอ่าน ละ ขียนข้อมลในบัตร บบอ น ประ งค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความถี่ ัญญาณนาฬิ า ไม่น้อย ว่า 4.8 MHz
- ามารถใช้งานผ่านช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB ได้
- ามารถใช้ ับบัตร บบอ น ประ งค์ (Smart Card) ที่ใช้ รงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได้ ป็นอย่างน้อย
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ 2561 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือน
มีนาคม 2562 ประ าศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 168
ลําดับที่ 44
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

3,500 บาท

รวม

11,056,140 บาท

น้า : 57/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

งบดาเนินงาน

รวม

4,945,540 บาท

น้า : 58/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าใช้สอย

รวม

1,712,900 บาท

จํานวน

231,800 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
งินอุด นุน ํา รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น
1.1 ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุง ลั ตร ถานศึ ษา
โรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา ตั้งไว้ 20,000 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียนอนุบาล ทศบาล
วานรนิวา ตั้งไว้ 16,800 บาท พื่อจ่าย ป็น
1.2.1 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียนระบบ
Asymmetric Digital Subscriber
Line : ADSL ตั้งไว้ 9,600 บาท
1.2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียนระบบ
Wireless Fidelity : WiFi ตั้งไว้ 7,200 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุดโรง รียน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา ล่ง รียนร้ในโรง รียน
ตั้งไว้ 50,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาข้าราช ารครของโรง รียน
อนุบาล ทศบาลวานรนิวา จํานวน 8 คน ๆ
ละ 3,000 บาท ตั้งไว้ 24,000 บาท
1.6 ค่าใช้จ่ายใน ารรณรงค์ปอง ันยา พติด
ใน ถานศึ ษา ตั้งไว้ 21,000 บาท
1.6.1 โรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา ตั้งไว้ 15,000 บาท
1.6.2 คร นนํา
ตั้งไว้ 3,000 บาท
1.6.3 จ้า น้าที่ ทศบาลตําบลวานรนิวา ตั้งไว้ 3,000 บาท
(จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น ทั้งนี้จะ
บิ จ่ายต่อ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น รณี งินอุด นุนทั่ว
ไปด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 85,86 ลําดับ
ที่ 2,3

น้า : 59/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนค่าจัด าร รียน าร อนศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าร รียน าร อน ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวานร
นิวา (ราย ัว) (รับครั้งที1่ ณ 10 มิ.ย.62 จํานวน 42 คน รับครั้งที่ 2 ดือน ต
.ค.62 จํานวน 10 คน) รวม 52 คน คนละ 1,700 บาท/ปี โดยจ่าย ป็นค่า
ื่อ าร รียน าร อน ละวั ดุ ารศึ ษา ตั้งไว้ 88,400 บาท (จ่ายจา งินอุด
นุน ํา รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น ทั้งนี้จะ บิ จ่ายต่อ มื่อ
ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น รณี งินอุด นุนทั่วไป
ด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.4/ว 0069 ลงวันที่ 11 มษายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง าร ปิด าร รียน าร อนตลอดทั้งปีงบประมาณใน ศพด. ของ อปท.
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 93 ลําดับ
ที่ 6

จํานวน

88,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาตั้ง ต่ระดับอนุบาลจน จํานวน
จบ ารศึ ษา ขั้นพื้นฐาน
พื่อจ่าย ป็ฯค่าใช้จ่ายใน ารจัด าร รียน าร อนระดับอนุบาลศึ ษา
จํานวน 158 คน (ข้อมล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
พื่อจ่าย ป็น
1. ค่าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) คนละ 850 บาท/ภาค รียน
ตั้งไว้ 268,600 บาท
2. ค่า นัง ือ รียน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 31,600 บาท
3. ค่าอุป รณ์ าร รียน คนละ 100 บาท/ภาค รียน
ตั้งไว้ 31,600 บาท
4. ค่า ครื่อง บบนั รียน คนละ 300 บาท/ปี
ตั้งไว้ 47,400 บาท
5. ค่า ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ้ รียนคนละ 215 บาท/ภาค รียน
ตั้งไว้ 67,940 บาท
(จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
ทั้งนี้จะ บิ จ่ายต่อ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
รณี งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 87-92 ลําดับที่ 4
( อง ารศึ ษา)

น้า : 60/116

447,140 บาท

น้า : 61/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ประ ภทอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
พื่อจ่าย ป็น
1. ค่าอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนศนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯ (รับครั้งที่ 1 ณ 10
มิ.ย.62 จํานวน 42 คน รับครั้งที่ 2 ดือน ต.ค.62 จํานวน 10 คน) รวม 52
คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน
จํานวน 245 วัน ตั้งไว้ 254,800 บาท
2. อา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนอนุบาล ทศบาล วานร
นิวา จํานวน 158 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คนจํานวน 200 วัน ตั้ง
ไว้ 632,000 บาท
(จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน ทั้งนี้จะ บิ จ่ายต่อ มื่อ
ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
รณี งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.4
/ว 0069 ลงวันที่ 11 มษายน2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร ปิด าร รียน
าร อนตลอดทั้งปีงบประมาณใน ศพด. ของ อปท.
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 97 ลําดับที่ 12
ละ น้า 98 ลําดับที่ 14 ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

886,800 บาท

น้า : 62/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

อุด นุน ํา รับ นับ นุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตําบลวานรนิวา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าร รียน าร อน ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวานร
นิวา (ราย ัว)(รับครั้งที่ 1 ณ 10 มิ.ย.62 จํานวน 42 คน
รับครั้งที่ 2 ดือน ต.ค. 62 จํานวน 10 คน)รวม 52 คน คนละ 1,700
บาท/ปี
พื่อจ่าย ป็น
1. ค่า นัง ือ รียน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 10,400 บาท
2. ค่า ครื่องอุป รณ์ าร รียน คนละ 200 บาท/ปี
ตั้งไว้ 10,400 บาท
3. ค่า ครื่อง บบนั รียน คนละ 300 บาท/ปี
ตั้งไว้ 15,600 บาท
4. ค่า ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ้ รียน คนละ 430 บาท/ปี
ตั้งไว้ 22,360 บาท
(จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนด้าน ารศึ ษา ทั้งนี้จะ บิ จ่ายต่อ มื่อได้
รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลง
วันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
รณี งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.4
/ว 0069 ลงวันที่ 11 มษายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร ปิด าร รียน
าร อนตลอดทั้งปี งบประมาณใน ศพด. ของ อปท.
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 94 ลําดับที่ 7
( อง ารศึ ษา)

จํานวน

58,760 บาท

น้า : 63/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าวัสดุ
ค่าอา าร ริม (นม)

รวม

3,232,640 บาท

จํานวน

3,232,640 บาท

รวม

202,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น
1. ค่าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา (ณ
10 มิ.ย.62) จํานวน 158 คน อัตรา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตั้ง
ไว้ 302,760 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 97 ลําดับที่ 13
( อง ารศึ ษา)
2. ค่าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวานร
นิวา (รับครั้งที่ 1 ณ 10 มิ.ย.62 จํานวน 42 คน รับครั้งที่ 2 ดือน ต.ค
.62 จํานวน 10 คน) รวม 52 คน อัตรา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตั้ง
ไว้ 99,650 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 98 ลําดับที่ 15
( อง ารศึ ษา)
3. ค่าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียนอนุบาลวานรนิวา (ราษฎร์
บํารุง) จํานวน 1,477 คน อัตรา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตั้ง
ไว้ 2,830,230 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 99 ลําดับที่ 17
( อง ารศึ ษา)
(จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) ทั้งนี้จะ บิ จ่ายต่อ มื่อ
ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น)
โดย ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น รณี งินอุด นุนทั่ว
ไปด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
2) ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0816.4/ว0069 ลงวันที่ 11 มษายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร ปิด
าร รียน าร อนตลอดทั้งปีงบประมาณใน ศพด. ของ อปท.

งบลงทุน

น้า : 64/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าครุภัณฑ์

รวม

52,600 บาท

จํานวน

44,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ค ํา รับงานประมวลผล
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อคอมพิว ตอร์โน๊ตบุ๊ค ํา รับประมวล
ผล จํานวน 2 ครื่อง ครื่องละ 22,000 บาท ํา รับใช้งานที่โรง รียนอนุบาล
ทศบาลวารนรนิวา ละศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลวานรนิวา โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4 น ลั (4core) จํานวน 1
น่วย โดยมีคุณลั ษณะ อย่างใดอย่าง นึ่ง รือดี ว่า ดังนี้
1. ใน รณีที่มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน ขนาดไม่น้อย
ว่า 4 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 2.2 GHz ละ
มี น่วยประมวลผล
ด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย ว่า 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 6 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่
น้อย ว่า 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้
ความ ามารถใน ารประมวลผล ง
- มี น่วยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR๔ รือดี ว่า ขนาดไม่น้อย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 1 TB
รือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 120GB จํานวน 1 น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อย ว่า 1,366 x 768 Pixel ละมี
ขนาดไม่น้อย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ บบ HDMI รือ VGA จํานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จํานวน ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ประจําปี
พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ น้าที่ 167 ลําดับที่ 36,37
ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน

น้า : 65/116

8,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 ครื่อง ํา รับโรง รียนอนุบาล ทศบาล
ละศนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯ คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย ว่า 20 น้าต่อนาที(ppm)
รือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่าง ี ํา รับ ระดาษขนาด อ4 ไม่น้อย ว่า 10 น้า
ต่อนาที(ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ(Interface) บบ USB 2.2 รือดี ว่าจํานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีถานใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 ผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์
2561 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือนมีนาคม 2562
ประ าศ ณ วันที่ 15 มีนาคม2562
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตาม ผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ น้า 167 ลําดับ
ที่ 38,39

น้า : 66/116

น้า : 67/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม

5,908,000 บาท

รวม

5,908,000 บาท

จํานวน

5,908,000 บาท

ค่าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ่อ ร้าง
ค่าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุง/ซ่อม ซมอาคาร รียน
ละอาคารประ อบโรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา
(จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาของท้องถิ่น ทั้ง
นี้จะ บิ จ่ายต่อ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น รณี งินอุด นุนทั่ว
ไปด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 41
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ่วนราช าร
งินอุด นุน ่วนราช าร
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโรง รียนอนุบาลวานรนิวา (ราษฎร์บํารุง) พื่อ ป็นค่า
อา าร ลางวัน ด็ นั รียน จํานวน 1,477 คน อัตรามื้อละ 20
บาท/คน จํานวน 200 วัน ตั้งไว้ 5,908,000 บาท
(จ่ายจา งินอุด นุน ํา รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาของท้องถิ่นทั้งนี้
จะ บิ จ่ายต่อ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น รณี งินอุด นุนทั่วไป
ด้าน ารบริ ารจัด ารศึ ษา
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 99 ลําดับ
ที่ 16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

7,189,660 บาท

รวม

2,590,860 บาท

รวม

2,590,860 บาท

จํานวน

1,353,720 บาท

จํานวน

6,660 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

1,002,960 บาท

พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน ทศบาล
ประจําปี ตํา น่งผ้อํานวย าร อง าธารณ ุข
ละ ิ่ง วดล้อม ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ุข
จ้าพนั งาน าธารณ ุขชุมชนปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชีปฏิบัติงาน ละ
จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งาน
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนั งาน ทศบาล ตํา น่ง จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน
งินประจําตํา น่ง
งินประจําตํา น่ง
พื่อจ่าย งินประจําตํา น่งของพนั งาน ทศบาล
ผ้อํานวย าร อง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดล้อม
ละ ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ุข
ค่าจ้างล จ้างประจํา
ค่าจ้างล จ้างประจํา
พื่อจ่ายค่าจ้างล จ้างประจํา ละ งินปรับปรุง
ค่าจ้างของล จ้างประจํา ตํา น่ง พนั งานขับ
รถยนต์ ละพนั งานประจํารถขยะ
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ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

167,520 บาท

รวม

3,657,000 บาท

รวม

2,000 บาท

ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จํานวน

1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

1,000 บาท

รวม

3,018,000 บาท

จํานวน

2,733,000 บาท

ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่ายค่าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
ละ งินปรับปรุงค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
ตํา น่งพนั งานขับรถยนต์

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารจัดทําปายประชา ัมพันธ์ ปายประ าศ ปาย
รณรงค์ ค่าถ่าย อ าร ค่า ช่าทรัพย์ ิน ค่า ่งตรวจตัวอย่างน้ํา ละ ิ่งปฏิ ล
ทาง ้องปฏิบัติ าร ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประ าศใช้ ล้วตั้ง ต่วันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
2.โครง ารจ้าง มา รงงานรั ษาความ ะอาด วาดถนน ตัด ญ้าไ ล่ทางใน
ขต ทศบาล ็บขนขยะในชุมชน ละคัด ย ขยะที่โรงคัด ย ขยะ ทศบาล
จํานวน 2,620,800 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา รงงานบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานรั ษาความ ะอาด
วาดขยะบนถนน ทาง ดิน ตัด ญ้าไ ล่ทางในพื้นที่ ขต ทศบาล ละตลาด
ด ็บขนขยะในชุมชน ละปฏิบัติ น้าที่คัด ย ขยะที่โรงคัด ย ขยะ ละ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ มาย จํานวน 30 อัตรา
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- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พรบ.รั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน
มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 13 พ
.ศ.2552
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท.0808.2/ว7120ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
- ป็นไปตาม ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลําดับที่ 9
3.โครง ารจ้าง มาบริ าร รงงานบุคคลภายนอ รั ษาความปลอดภัยอาคาร
ถานที่ตลาด ด ทศบาล จํานวน 102,200 บาท
พื่อจ้าง มาบริ าร รงงานบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานรั ษาความปลอดภัย
อาคาร ถานที่ตลาด ด ทศบาล จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.25521
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 133 ลําดับที่ 10

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
1)โครง ารจัด าร ิ่ง วดล้อม ภายใต้ ผนปฏิบัติ าร 21 ระดับท้องถิ่น ่ง ริม
พ ุภาคี ครือข่าย ารพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จํานวน

50,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารจัด าร ิ่ง วดล้อม ภายใต้ ผน
ปฏิบัติ าร 21 ระดับท้องถิ่น
( ่ง ริมพ ุภาคี ครือข่าย ารพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภาร ิจถ่ายโอนด้าน ิ่ง
วดล้อม) โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย , ค่าปายไวนิลโครง าร, ื่อประชา
ัมพันธ์,ค่าวั ดุ ละอุป รณ์,ค่าต ต่ง ถานที่, ค่าอา าร,ค่าอา ารว่าง ละ
ครื่องดื่ม,ค่า มาคุณวิทยา ร,ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง,ค่าพา นะ,ค่า ช่าที่พั ,ค่า
ตอบ ทน รรม ารประ วด,ค่าโล่,ค่า งินรางวัล รือของรางวัล,ค่าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พรบ.รั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน
มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ. 2560 ลว. 16
ม ราคม 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด าร ข่ง
ขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด าร ข่ง
ขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท.0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16
ม ราคม 2561
6) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
7) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว485
ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2562
8) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.5/698 ลง
วันที่ 22 ุมภาพันธ์ 2562
9) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0820.2/ว1031
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 129 ลําดับที่ 3
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2)โครง ารวัน ิ่ง วดล้อมโล "ท้องถิ่นไทยรวมใจภั ดิ์ รั ษ์ ิ่ง วดล้อม"

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารวัน ิ่ง วดล้อมโล "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภั ดิ์ รั ษ์ ิ่ง วดล้อม" โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าปายไวนิล
โครง าร,ค่าวั ดุ ละอุป รณ์ใน ารจัดงาน, ค่าอา าร,ค่าอา ารว่าง ละ
ครื่องดื่ม, ค่า มนาคุณวิทยา ร, ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นต่อ ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด าร ข่ง
ขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท 0810.62ว 1425
ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 130 ลําดับที่ 4
3)โครง ารปรับปรุงภมิทัศน์ปล ต้นไม้บริ วณระบบ ําจัดขยะ
จํานวน

10,000 บาท

พื่อใช้จ่ายใน ารจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอ ,ไม้ประดับวั ดุอุป รณ์ ใน ารปรับปรุง
ภมิทัศน์ ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ/ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาลพ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
2)พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจ่ายอํานาจใ ้ ่องค์ รป ครอง ว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลําดับที่ 8
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4)โครง ารปอง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า ( ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารปอง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัข
บ้า( ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า) โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบ
ด้วย ค่าวั ดุวิทยาศา ตร์ ละ าร พทย์ ช่น วัคซีน , ข็ม,ไซริงค์ ,ถุงมือตรวจ
โรค ฯลฯ ค่าปายไวนิลโครง าร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน าร
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดัง
นี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด วั ดิ์ภาพ ัตว์ของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท0810.5/0120 ลว
.12 ม.ค.2560
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท0808.2/ว827 ลว.1
มี.ค.2562
4) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท0819.3/1049 ลว
.15 ม.ย.2562
5) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท0819.3/1795 ลว
.7 พ.ค.2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 104 ลําดับที่ 10
( อง าธารณ ุขฯ)

จํานวน

25,000 บาท
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5)โครง ารพัฒนาศั ยภาพ อ ม. ใน าร ่ง ริม ุขภาพ ารปอง ันโรคติดต่อ
ละอนามัย ิ่ง วดล้อม ละทัศนศึ ษาดงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ อ ม.ใน าร ่ง
ริม ุขภาพ ารปอง ันโรคติดต่อ ละอนามัย ิ่ง วดล้อม ละทัศนศึ ษาด
งาน โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ์ ค่าประ าศนีย
บัตร ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ
ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ าร ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ
อบรม
ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ าร
ฝึ อบรม ค่าของ มนาคุณใน ารดงาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า
มนาคุณวิทยา ร ค่าอา าร ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็น
ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละฉบับ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 13 พ
.ศ. 2552
3)พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจ่ายอํานาจใ ้ ่องค์ รป ครอง ว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 109 ลําดับที่ 21

จํานวน

100,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พั ค่าพา นะ ค่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของพนั งาน ่วน
ท้องถิ่น ละพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดต่อ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559

ค่าบํารุงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งของ ละค่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
อย ่วน รณีที่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซ่อม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ อย
(2) ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง าคม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย ละค่า
าธารณปโภค
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

637,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานั งาน ช่น ฟม มุดบัญชี ระดาษ ตลับ
มึ ปา า ดิน อ ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ์ ซองจด มาย ฯลฯ

วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด
ที่ตั ขยะ ไม้มือ ือ ข่ง ปรงขัดพื้น ยางรีดน้ํา ผ้าปโต๊ะ
ระติ น้ํา ถังน้ํา ข็ง ถาด ถ้วยชาม ว้ ช้อน ฯลฯ

วั ดุ ่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ่อ ร้าง ช่น ผ่น ล็ ล็ ล่อง
ล็ ้น ตาข่าย ลวด น๊อต ตะป ี ทิน นอร์ ใบ ลื่อย
ผ่นตัด ล็ ิน จีย ปนซี มนต์ ิน ทราย อิฐบล็อ ไม้ ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น อะไ ล่รถ บต ตอรี่ ยาง
นอ ยางใน ัว ทียน ผ่นปะยางรถ าวปะยางรถ ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน บนซิน ดี ซล น้ํามัน
ครื่อง น้ํามันไฮโดรริค น้ํามัน ฟองท้าย ฯลฯ ใช้ในงาน ็บขนขยะ งานรั ษา
ความ ะอาด ละงานปอง ันควบคุมโรค ฯลฯ
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วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ าร พทย์

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุวิทยาศา ตร์ ละ าร พทย์ ช่น น้ํายา คมี ําจัดยุง ละ
มลงวัน ปนขาว โซดาไฟ คลอรีน ทราย คลือบ าร คมี ชุดทด อบ ารปน
ป้อนในอา าร ชุดตรวจปั าวะ ยา ละ วชภัณฑ์ วัคซีน ครื่องมือทด อบ
ทางวิทยาศา ตร์อื่นๆ ฯลฯ

วั ดุ าร ษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ าร ษตร ช่น มุ้ง ขียว ตาข่ายพลา ติ ลม ัน
ดด ผ้ายาง ันฝน ฯลฯ ํา รับใช้ในงานโรงคัด ย ขยะ คลุมบ่อ มั ปุ๋ย ลาน
ตา ขยะ ฯลฯ

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียนโป ตอร์ ี ปรง
ทา ี พ่ ัน ผ่นฟิว จอบอร์ด ผ่นพลา ติ อะคีลิค วั ดุจัดบอร์ด ถบบันทึ
ียง รือภาพ ผ่นซีดี ฯลฯ

วั ดุ ครื่อง ต่ง าย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ต่ง ายใน ารปฏิบัติงานของ อง าธารณ
ุขฯ ช่น ื้อยืด ื้อ ะท้อน ง าง ง รอง ท้าบ๊ท ถุงมือผ้า/ นัง ถุงมือ
ยาง น้า า อนามัยปิดจม /ปา ื้อ ันฝน ฯลฯ

วั ดุคอมพิว ตอร์
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึ / มึ ี
ํา รับ ครื่องพิมพ์ ผ่นซีดี ฮนดี้ไดร์ มา ์
ครื่องอ่านข้อมล บบซีดีรอม ฯลฯ
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วั ดุอื่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

661,800 บาท

วั ดุอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุอื่น ช่น น๊อต ตลับล ปน
ใบมีด ครื่องบด ิ่งไม้ ายพาน รอ ฯลฯ
ํา รับใช้ในงานโรงคัด ย ขยะ ละโรงฆ่า ัตว์

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

รวม

130,000 บาท
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คอมพิว ตอร์ ํา รับประมวลผล บบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ ํา รับประมวลผล บบที่ 2
จํานวน 1 ครื่อง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผล ลาง(CPU)ไม่น้อย ว่า 6 น ลั (6core) โดยมีความ
ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 3.2 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณ
นาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1
น่วย มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจํา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (level) ดียว ันขนาดไม่น้อย
ว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือ
ดี ว่า ดังนี้
1) ป็น ผงประมวลผล พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี น่วย
ความจําขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB
2) มี น่วยประมวล พื่อ ดงภาพติดตั้ง ย ภายใน น่วยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้ น่วยความจํา ลั ใน
าร ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้ น่วย
ความจํา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB
- มี น่วยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่ามีขนาดไม่น้อย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 2TB
รือชนิด Solid Sate Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 240 GB จํานวน 1
น่วย
- มี DVD-RW รือดี ว่า จํานวน 1
น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย(Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จํานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
- มีจอ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 น่วย
- ป็นไปตาม ํา นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 168 ลําดับที่ 47

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 81/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นิน ารซ่อม ซมบํารุงรั ษาโครง ร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามป ติ รือค่าซ่อม
ลาง ได้ ่ รถบรรทุ ขยะ ,รถไถฟาร์ม , ครื่องขดขน ุ ร ,อาคารโรงฆ่า
ัตว์ อาคารระบบ ําจัดขยะ บ่อ ําจัด ิ่งปฏิ ล อาคารตลาด ด ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประ าศใช้ ล้วตั้ง ต่วันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท.0808.2/ว 1248
ลงวันที2่ 7 มิถุนายน 2561 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท.0808.2/ว1134 ลง
วันที9่ มิถุนายน 2558

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 82/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

531,800 บาท

จํานวน

531,800 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

ค่าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ่อ ร้าง
โครง ารปรับปรุง/พัฒนาบ่อฝัง ลบขยะใ ้ถ ลั ุขาภิบาล (Control Drum
Ranfill)
พื่อใช้จ่ายใน ารดํา นิน าร ่อ ร้าง ลุม ลบขยะมลฝอยขนาด
ล็ บบ Controll Drump Lanfill ถนนราช ิจรัง รรค์ ทศบาลตําบลวานร
นิวา อ.วานรนิวา จ. ลนคร ปริมาณงาน บ่อ ลบ
ขยะ ขนาด 42.00 x 42.00 มตร ลึ 2.50 มตร จํานวน 1 บ่อ, บ่อบําบัดน้ํา
ชะขยะขนาด 22.00 x 22.00 มตร ลึ 3.00 มตร จํานวน 1 บ่อ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ ่องค์ ร
ป ครอง ่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารขยะมลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
4) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน
มือง ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 131 ลําดับที่ 7

งินอุด นุน อ ชน
งินอุด นุน ํา รับโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
พื่อจ่ายอุด นุนใ ้ ับคณะ รรม ารชุมชน/ ม่บ้าน ดํา นินงานตามโครง าร
พระราชดําริด้าน าธารณ ุข ชุมชนละ 20,000 บาท
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
.ค. 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 108 ลําดับที่ 19

น้า : 83/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

รวม

1,510,400 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,510,400 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,310,400 บาท

จํานวน

1,310,400 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด ายไฟฟา
ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอดไฟฟา ฯลฯ

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ พื่อบํารุงรั ษา
ปล พันธุ์ไม้ ต ต่งต้นไม้ วน าธารณะ ละที่ าธารณะอื่น ๆ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประ าศใช้ ตั้ง ต่วันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 14
พ.ศ.2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ์ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 136 ลําดับที่ 8 ( องช่าง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ าร ษตร ช่น าร คมีปอง ัน ละ ําจัดศัตรพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ย วั ดุ พาะชํา มุ้ง ขียว ตาข่ายพลา ติ ลม นั ดด
อุป รณ์ใน ารขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

น้า : 84/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

38,000 บาท

รวม

38,000 บาท

รวม

38,000 บาท

จํานวน

38,000 บาท

รวม

1,325,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,325,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,325,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.)ครุภัณฑ์ ครื่องตัด ญ้า บบ ะพายไ ล่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า ะพายไ ล่ บบข้อ ข็ง จํานวน 4
ครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท คุณลั ษณะดังนี้
1) ป็น ครี่องตัด ญ้า บบ ะพาย
ไ ล่
2) ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย ว่า 1.4 รงม้า
3) ปริมาณ ระบอ บไม่น้อย ว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ1 ํานั
งบประมาณ ธันวาคม 2561
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 168 ลําดับที่ 49
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครง ารจัดงานวัน ด็

่งชาติ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารจัดงานวัน ด็ ่งชาติ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าจ้าง มา วที ละ ครื่อง ียง ค่าปายประชา
ัมพันธ์ ค่าขนม ละของรางวัลใน ารจัด ิจ รรมฐาน ริม ร้างประ บ ารณ์
ชีวิต ค่าต ต่ง วที ละ ถานที่ ค่าตอบ ทนชุด าร ดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 95 ลําดับที่ 9 ( อง
ารศึ ษา)

น้า : 85/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

โครง ารถนน ายบุญ

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารถนน ายบุญ โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่า
จ้าง มาต ต่ง ถานที่ ค่าจ้าง มา ครื่อง ียง ค่าจ้าง มาจัดทําปาย
โครง าร ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่าวั ดุ อุป รณ์ใน าร
ฝึ อบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 124 ลําดับที่ 21
( อง ารศึ ษา)
โครง ารประชาคม พื่อจัดทํา ผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารทําประชาคม พื่อจัดทํา ผน
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าจ้าง มาประ อบ
อา าร อา ารว่าง ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ค่าปายไวนิล ค่าจ้าง มาต ต่ง ถาน
ที่ ค่าตอบ ทนวิทยา ร ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัด
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
2) นัง ือด่วนที่ ุดที่ มท 0810.2/ว600 ลงวันที่ 29 ม ราคม 2559 รื่อง นว
ทาง ละ ลั ณฑ์ ารจัดทํา ละประ าน ผนพัฒนาขององค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
3) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 155 ลําดับที่ 2
( ํานั ปลัด ทศบาล)

น้า : 86/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

โครง ารฝึ อบรมด้าน าร ่ง ริมคุณภาพชีวิตนั รียนโรง รียนผ้ งอายุ ละ
ทัศนศึ ษาดงาน

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมด้าน าร ่ง ริมคุณภาพ
ชีวิตนั รียนโรง รียนผ้ งอายุ ละทัศนศึ ษาดงาน
โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
ปิด ละปิด ารฝึ อบรม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ์ ค่าถ่าย อ าร ค่า
พิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน
ารติดต่อ ื่อ าร ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ อบรม ค่าปายไวนิล
โครง าร ค่า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ าร ฝึ
อบรม ค่าของ มนาคุณใน ารดงาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณ
วิทยา ร ค่าอา าร ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน าร
ฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 116 ลําดับที่ 6
( อง ารศึ ษา)
โครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพผ้นําชุมชน คณะ รรม ารชุมชน ลุ่ม องค์ ร จํานวน
ต่างๆ ละทัศนศึ ษาดงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรม ละพัฒนาศั ยภาพผ้นํา
ชุมชน คณะ รรม ารชุมชน ลุ่ม องค์ รต่างๆ ละทัศนศึ ษาดงาน โดยจ่าย
ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด
ารฝึ อบรม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ์ ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์
อ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน าร
ติดต่อ ื่อ าร ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ อบรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ าร ฝึ อบรม ค่าของ
มนาคุณใน ารดงาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่า
อา าร ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 121 ลําดับที่ 13
( อง ารศึ ษา)

350,000 บาท

400,000 บาท

น้า : 87/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

โครง ารฝึ อบรมพัฒนา ตรี ละทัศนศึ ษาดงาน

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารฝึ อบรมพัฒนา ตรี ละทัศนศึ ษา
ดงาน โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม
ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ์ ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ์ ค่า นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ าร ค่า
ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ อบรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า รือ ิ่งที่
ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ าร ฝึ อบรม ค่าของ มนาคุณใน ารด
งาน ค่าอา ารว่าง
ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าอา าร ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 119 ลําดับที่ 11
( อง ารศึ ษา)
โครง ารฝึ อบรม ละพัฒนาอาชีพ
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรม
ละพัฒนาอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วยค่าต ต่ง ถานที่ ค่าปายไวนิล
โครง าร ค่าวั ดุ อุป รณ์ใน ารฝึ อบรมฯ ค่าตอบ ทนวิทยา ร ค่า
อา าร อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน าร
ฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 53 ลําดับที่ 1( อง
ารศึ ษา)

น้า : 88/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

โครง ารฝึ อบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ละ ารทํา ษตร จํานวน
ทฤษฎีใ ม่

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ละ ารทํา ษตรทฤษฎีใ ม่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ อบด้วยค่าต ต่ง ถานที่ ค่าปายไวนิลโครง าร ค่าวั ดุ อุป รณ์ ใน
ารฝึ อบรม ค่าตอบ ทนวิทยา ร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 54 ลําดับที่ 5
( อง ารศึ ษา)
โครง าร ่ง ริม ารจัด จิ รรมของ ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตําบลวานร
นิวา (ฝึ อบรม ละค่าย จิ รรม)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดํา นินโครง าร ่ง ริม าร
จัด ิจ รรมของ ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตําบลวานรนิวา (ฝึ อบรม ละค่าย
ิจ รรม) โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ อบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ์ ค่า
ประ าศนียบัตร ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ
ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ าร
ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ อบรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า รือ ิ่ง
ที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าของ มนาคุณใน ารด
งาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าอา าร ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จํา ป็น ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 120 ลําดับที่ 12
( อง ารศึ ษา)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 89/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

โครง าร ่ง ริม ารผลิต ละจํา น่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ารผลิต ละจํา น่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOPโดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วยค่าต ต่ง ถานที่ ค่าปายไวนิล
โครง าร ค่าอา ารผ้ ข้าอบรม ค่าวั ดุ อุป รณ์ใน ารฝึ อบรมฯค่าตอบ ทน
วิทยา ร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 54 ลําดับที่ 4 ( อง
ารศึ ษา)
โครง าร ่ง ริม ารอนุรั ษ์วัฒนธรรม ประ พณี ละภมิปัญญาพื้นบ้าน
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ารอนุรั ษ์วัฒนธรรม ประ พณี ละ
ภมิปัญญาพื้นบ้าน โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละ
อุป รณ์ ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ ํา รับผ้ ข้า
รับ ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ าร ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ
อบรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผ้ ข้า
รับ ารฝึ อบรม ค่าของ มนาคุณใน ารดงาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า
มนาคุณวิทยา ร ค่าอา าร ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็น
ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123 ลําดับ
ที่ 18 ( อง ารศึ ษา)

น้า : 90/116

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

โครง าร ่ง ริม ิจ รรมทางศา นา ละศา นพิธี

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ิจ รรมทางศา นา ละศา นพิธี โดยมี
ค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ค่าจ้าง มา ครื่อง ียง ค่า
จ้าง มาจัดทําปายโครง าร ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า
นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าวั ดุ อุป รณ์ใน ารฝึ อบรม ค่า
อา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 124 ลําดับ
ที่ 20( อง ารศึ ษา)
โครง าร ่ง ริม ิจ รรมนันทนา าร
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ิจ รรมนันทนา าร โดยจ่าย ป็นค่า
ใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ์ ค่าถ่าย อ าร ค่าพิมพ์ อ าร ละ
ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ
าร ค่า ช่าอุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ อบรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ค่าของ มนาคุณใน าร
ดงาน ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าอา าร ค่า ช่าที่
พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 124 ลําดับที่ 19
( อง ารศึ ษา)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครง าร ข่งขัน ีฬาชุมชน ัมพันธ์
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ข่งขัน ีฬาชุมชน ัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ อบด้วยค่าปายโครง ารฯ ค่าจัด ตรียม นาม ข่งขัน ค่าจ้าง มาต ต่ง
ถานที่ ค่าถ้วยรางวัลค่าตอบ ทนวงดุริยางค์ ค่าจ้าง มา ครื่อง ียง ค่า งิน
รางวัล ค่าอุป รณ์ ีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัด
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 117 ลําดับที่ 8
( อง ารศึ ษา)
โครง ารจัด ่งประ วด ละ าร ข่งขันต่าง ๆ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัด ่งประ วด ละ าร ข่งขันต่างๆ ช่น ีฬา
ท้องถิ่น ท้องที่ ามัคคี าร ข่งขัน ีฬาประ ภทต่างๆ ตามที่ได้รับ นัง ือ ชิญ
ข้าร่วม าร ข่งขันฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าอุป รณ์ ีฬา ค่าชุดนั
ีฬาพร้อมถุง ท้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา
ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 118 ลําดับที่ 9
( อง ารศึ ษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

800,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

790,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

790,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีบุญบั้งไฟ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ อบด้วย ค่าจ้าง มาขบวนบั้งไฟ ค่าจ้าง มา วที ละ ครื่อง ียง ค่าจ้าง
มาขบวนฟอนรํา ค่าปายไวนิลประชา ัมพันธ์งานประ พณีบุญบั้งไฟ
ค่าต ต่ง ถานที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา
ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 5
( อง ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประ พณีบุญ องข้าว
จํานวน

40,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครง ารจัดงานบุญบั้งไฟ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีบุญ องข้าว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ อบด้วย ค่า ครื่องบวง รวง ั าระพระ ม่โพ พ ละ ิ่งศั ดิ์ ิทธิ์ ค่าจ้าง
มาผ ผ้าประดับต ต่ง ถานที่ ค่าจ้าง มา ครื่อง ียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60 ลําดับที่ 3 ( อง
ารศึ ษา)
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โครง ารจัดงานประ พณีบุญม าชาติ

จํานวน

140,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณี
บุญม าชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วยค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ค่าจ้าง
มา ครื่อง ียง ค่าจ้าง มาจัดทําปายนําขบวน ค่าจ้าง มาจัดทําปาย
โครง าร ค่าจ้าง มาต ต่งขบวน ่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้อง
ใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 63 ลําดับที่ 9 ( อง
ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง
จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ อบด้วย งินรางวัล ารประ วดค่าตอบ ทน าร ดง ค่าจ้าง มา ละ
ค่าวั ดุ ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ วที ลาง ค่าจ้าง มาทําปายประชา
ัมพันธ์ ค่าจ้าง มา วที ครื่อง ียง ค่าจ้าง มาต ต่งขบวน ่ ระทง ค่า
ต ต่ง ถานที่พิธีบชาพระ ม่คงคา ละ ระน้ําค่าถ้วยรางวัล าย
ะพาย ดอ ไม้ ลัด ื้อ รรม าร บอร์นางงาม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน ํา รับ
รรม ารค่าจ้าง มาขบวนฟอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน าร
จัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 59 ลําดับที่ 1 ( อง
ารศึ ษา)
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โครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต์, ตุ้มโฮม

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต์,ตุ้มโฮม โดยมีค่า
ใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าจ้าง มาจัด า ครื่องบายศรี ค่าจ้าง มาจัดทําพาน
บายศรี ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ละ วที/ผ ผ้าประดับดอ ไม้ปัจจัยถวาย
พระ ค่าจ้าง มาดนตรี ละ ครื่อง ียงค่าจ้าง มาทําปาย วที ค่าจ้าง มา
ขบวนฟอนรํา ค่าจ้าง มาต ต่งขบวน ่พระพุทธรป ค่าจ้าง มาทําปายไว
นิลโครง าร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60 ลําดับที่ 4 ( อง
ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประ พณี ่ ทียน ข้าพรรษา
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารประ พณี ่ ทียน ข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ อบด้วย ค่าจ้าง มาขบวนต้น ทียน ค่าจ้าง มา วที ละ ครื่อง ียง ค่า
จ้าง มาขบวนฟอนรํา ค่าปายไวนิลประชา ัมพันธ์งานโครง ารประ พณี ่
ทียน ข้าพรรษา ค่าต ต่ง ถานที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน
ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา
ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62 ลําดับที่ 7
( อง ารศึ ษา)
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โครง ารวันขึ้นปีใ ม่

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานวันขึ้นปีใ ม่
โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่พร้อมโต๊ะ ม่บชา ค่า
จ้าง มาตัด ติ๊ อร์ซุ้มต้อนรับปีใ ม่ค่าจ้าง มาปายไวนิลโครง ารฯ ค่า
ต้นไม้ต ต่ง ระ ช้า ละซุ้มต้อนรับปีใ ม่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว
ข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 59 ลําดับที่ 2 ( อง
ารศึ ษา)
โครง าร ่ง ริม ละ นับ นุนจัด ิจ รรมด้านศิลปวัฒนธรรมประ พณีท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ละ นับ นุนจัด ิจ รรมด้านศิลป
วัฒนธรรม ประ พณีท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประ อบด้วย ค่าน้ําดื่ม น้ํา ข็ง
ค่าปายไวนิลโครง าร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัด
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ีฬา ละ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม าร ข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 61 ลําดับที่ 6 ( อง
ารศึ ษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

3,807,860 บาท

รวม

2,835,660 บาท

รวม

2,835,660 บาท

จํานวน

1,258,680 บาท

งินประจําตํา น่ง

จํานวน

55,500 บาท

พื่อจ่าย งินประจําตํา น่งของพนั งาน ทศบาล ผ้อํานวย าร องช่าง
ละ ัว น้าฝาย ารโยธา
ค่าจ้างล จ้างประจํา

จํานวน

669,600 บาท

งินอุด นุน ่วนราช าร
งินอุด นุน ่วนราช าร
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมอํา ภอวานรนิวา ตาม นัง ือ ภา
วัฒนธรรมอํา ภอวานรนิวา ที่ 17 / 2562 ลงวันที่ 17
มิถุนายน 2562
- โครง าร ่ง ริมศา นาขนบธรรม นียม ประ พณี ศิลปะ ละวัฒนธรรม
ของไทยวานร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62 ลําดับที่ 8
( อง ารศึ ษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจ่าย งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน ทศบาลประจําปี
ตํา น่งผ้อํานวย าร องช่าง ัว น้าฝาย ารโยธา นายช่างโยธาชํานาญงาน
ละ จ้าพนั งานธุร ารชํานาญงาน

พื่อจ่ายค่าจ้างล จ้างประจํา ละ งินปรับปรุง
ค่าจ้างประจํา
ตํา น่งพนั งานขับรถยนต์ ผ้ช่วยช่างไฟฟา ละคน วน
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ค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

830,280 บาท

จํานวน

21,600 บาท

รวม

844,000 บาท

รวม

2,000 บาท

ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จํานวน

1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

1,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่ายค่าตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุง
ค่าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง
ตํา น่งผ้ช่วยช่างไฟฟา ละช่าง ่อ ร้าง
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง ตํา น่งช่าง ่อ ร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครง ารถนน ี ขียว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทําโครง ารถนน ี ขียว พื่อปรับปรุงภมิทัศน์
ิ่ง วดล้อม ละถนน ายต่างๆ ละปล ต้นไม้ พิ่มพื้นที่ ี ขียวใน ขต ทศบาล
ตําบลวานรนิวา โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับค่าวั ดุ าร ษตร ค่าอา าร
ว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าปายโครง าร ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประ าศใช้ ตั้ง ต่วันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0211.5/ว 5782 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2560
4) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0801.2/ว 1931
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รื่อง โครง ารท้องถิ่น ปล ปา ฉลิมพระ ียรติ “
ท้องถิ่น ร้างปา รั ษ์น้ํา”
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 135 ลําดับที่ 7
( องช่าง)

จํานวน

100,000 บาท
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ค่าบํารุงรั ษา ละซ่อม ซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

697,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาซึ่งมีค่า ิ่งของ ละค่า รง
งาน ใ ้ บิ จ่ายในลั ษณะค่าใช้ อย ่วน รณีที่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
ป็นผ้ดํา นิน าร ซ่อมบํารุงรั ษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ อย
(2) ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่าวั ดุ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย
ละค่า าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานั งาน ช่น โต๊ะต่างๆ า้ อี้ต่างๆ ระดาษ มึ
ดิน อ ปา า ลวด ย็บ ระดาษ าว ฟม มุดบัญชี บบพิมพ์
ซองจด มาย อุป รณ์ ํานั งาน ฯลฯ
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วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด ายไฟฟา
ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอดไฟฟา บร
อร์ ม้อ ปลงไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ไฟฉาย ปอร์ตไลท์ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด ผ้าปโต๊ะ ถ้วยชาม
ช้อน ้อม ้วน้ําจานรอง มีด ตาไฟฟา ตารีด ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา
รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟา ระติ น้ําร้อน ระติ น้ํา ข็ง ถัง ๊
ไมโคร วฟ ฯลฯ
วั ดุ ่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ่อ ร้าง ช่น ไม้ต่างๆ น้ํามันทาไม้ ี ทิน นอร์
ปนซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์บล็อ ล็ ัง ะ ี ตะป ค้อน คีม
ชะ ลง จอบ ียม ิ่ว ขวาน ว่าน ลื่อย ครื่องวัดขนาด ล็
(ตลับ มตร ล ดิ่ง) ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ตอรี่ ยางนอ
ยางใน ัว ทียน ไขควง นอต ละ ร ลอดไฟท้าย ต๊อบ บร
ลอดไฟ ลียว ลอดไฟ น้า ลอดไฟ รี่ ระจ มองข้าง
ผ่นปะยางรถ าวปะยางรถ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ครื่อง ไ ้ รองน้ํามัน ครื่อง ไ ้ รองอา าศ น้ํามัน บรค
น้ํามัน ฟ่องท้าย น้ํามันไฮโดรริค ฯลฯ
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วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียนโป ตอร์
พ่ ัน ละ ี ฟิล์ม มมโมรี่ าร์ด ผ่นฟิว จอร์บอร์ด วั ดุจัดบอร์ด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ ทป, ผ่นซีดี) ฯลฯ
วั ดุ ครื่อง ต่ง าย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ต่ง ายใน ารปฏิบัติงาน ช่น ื้อ
าง ง รอง ท้า รอง ท้าบท ันน้ํา ื้อ ันฝน ถุงมือผ้า/ นัง
น้า า อนามัยปิดจม /ปา ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ์
บบ ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ์ มา ์
ครื่องอ่านข้อมล บบซีดีรอม ายย อ บี ฯลฯ
วั ดุ ํารวจ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ํารวจ ช่น บันไดอะลมิ นียม ทปวัดระยะ
ไม้ ตร๊าฟ ครื่องคํานวณพื้นที่ ฯลฯ
วั ดุอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ดิน ินล รัง ิน ล็ด ยางมะตอย ํา ร็จรป
ปรับปรุง นาม ปรับปรุงถนน ละถนนค ล.
ที่ชํารุดทรุดโทรม ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

128,200 บาท

รวม

128,200 บาท

จํานวน

37,200 บาท

ครุภัณฑ์ ํานั งาน
ถังน้ํา บบพลา ติ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อถังน้ํา บบพลา ติ จํานวน 4 ใบ ๆ ละ 9,300 บาท
คุณ มบัติตามมาตรฐานพื้นฐาน ดังนี้
1) บบไฟ บอร์ ลา
2) ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 2,500 ลิตร
3) คุณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของ ที่จัด ป็นวั ดุ
ครุภัณฑ์ ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ดือนธันวาคม 2561 ของ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 169 ลําดับที่ 54
( องช่าง)
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ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่อง บน้ําบาดาล (ปัมน้ําบาดาล รือปัมซับ มอร์ )
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง บน้ําบาดาล (ปั้มน้ําบาดาล รือปัมซัม มอร์ )
จํานวน 2 ครื่องๆละ 12,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาด 1.5 รงม้า
- มอ ตอร์ บบ 2 ฟ 220 โวลท์
- จัด าโดย ืบราคาจา ทองตลาด นื่องจา ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับ ดือนธันวาคม 2561 ของ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่
จัด ป็นวั ดุครุภัณฑ์ ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 170 ลําดับที่ 56 ( องช่าง)

จํานวน
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ครุภัณฑ์โรงงาน
ครื่องตัด ต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช้ ครื่องยนต์ บบมือถือ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องตัด ต่งพุ่มไม้ จํานวน 2 ครื่อง ครื่องละ
11,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ชนิดใช้ ครื่องยนต์ บบมือถือ
- ครื่องยนต์ บนชิน 1 บ 2 จัง วะ
-ความจุ ระบอ บไม่น้อย ว่า 21 ซีซี
- ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย ว่า 0.8 รงม้า
-ใบมีดตัดขนาดไม่น้อย ว่า 22 นิ้ว
-ใบมีดตัด ามารถใช้ได้ 2 ด้าน
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ดือนธันวาคม 2561
ของ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น
วั ดุครุภัณฑ์ ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 169 ลําดับที่ 55 ( องช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

จํานวน

22,000 บาท
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ครื่องพิมพ์Multifunction ล ซอร์ รือ LED ี

จํานวน

15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ LED ี
จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณ์ที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier ละ
Scanner ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 600 x 600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 18 น้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 18 น้าต่อ
นาที (ppm)
- มี น่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อย ว่า 256 MB
- ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดํา ละ ี) ได้
- มีความละ อียดใน าร น ง ุด ไม่น้อย ว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถ่าย ํา นา อ ารได้ทั้ง ี ละขาวดํา
- ามารถทํา ํา นาได้ ง ุดไม่น้อย ว่า 99 ํา นา
- ามารถย่อ ละขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่า จํานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T
รือดี ว่า
จํานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง รือ ามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้ าย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 150 ผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ประ าศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
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ป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่
จัด ป็นวั ดุครุภัณฑ์ ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 171 ลําดับ
ที่ 61 ( องช่าง)
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ ํา รับประมวลผล บบที่ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ ํา รับงานประมวลผล บบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 6 น ลั (6 core)
โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 3.2 GHz
ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถ
ใน ารประมวลผล ง จํานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจํา บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม่น้อย ว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือ
ดี ว่า ดังนี้
1) ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี น่วยความจํา
ขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอย่ภายใน น่วยประมวลผล ลาง
บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้ น่วยความจํา ลั
ใน าร ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้ น่วยความ
จํา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB
- มี น่วยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย
ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 2 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 240 GB จํานวน 1
น่วย
- มีDVD-RW รือดี ว่า จํานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จํานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี ว่าไม่น้อย ว่า 3 ช่อง

จํานวน

30,000 บาท
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- มี ปนพิมพ์ ละ มา ์
- มีจอ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 น่วย
- ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562 ประ าศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจํา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่
จัด ป็นวั ดุครุภัณฑ์ ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 171 ลําดับที่ 60
( องช่าง)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

1,959,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,909,600 บาท

รวม

1,909,600 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาปรับ ลี่ยดิน ค่าจ้าง มา ครื่องจั ร
ค่าระวาง บรรทุ ค่า ช่าทรัพย์ ิน ค่าติดตั้งไฟฟา - ประปา
ค่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตราค่าใช้จ่ายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลั ษณะค่าใช้ อย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
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โครง าร ่อ ร้างโดม ลังคา ล็ ทาง ดิน ข้าโรง รียนอนุบาล ทศบาลตําบล
วานรนิวา

จํานวน

253,800 บาท

จํานวน

205,900 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ ร้างโดม ลังคา ล็ ทาง ดิน ข้าโรง รียนอนุบาล ทศบาล
วานรนิวา บนที่ดินราชพั ดุ ปลง มาย ลขทะ บียน น. 890 ขนาด ง 2.00
มตร ยาว 60.60 มตร พร้อมปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ปายถาวร 1
ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล ํา นด ลขที่ 7/2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ ่องค์ ร
ป ครอง ่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้า 79 ลําดับที่ 39
โครง าร ่อ ร้างรั้ว ค ล. โรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา
พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ ร้างรั้ว ค ล. โรง รียนอนุบาล ทศบาลวานรนิวา บนที่ดิน
ราชพั ดุ ปลง มาย ลขทะ บียน น.890 รั้ว ค ล. ขนาด ง 2.00
มตร ความยาว 59 มตร พร้อมปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ละปาย
ถาวร 1 ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล ํา นด ลขที่ 6/2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ ่องค์ ร
ป ครอง ่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้า 76 ลําดับที่ 33
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ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร ่อ ร้างขยายถนน นามบิน ซอย6 ( ลัง ้อง มุด ฉลิมพระ ียรติ)

จํานวน

497,000 บาท

โครง าร ่อ ร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพั ค ล. ถนนราช ิจรัง รรค์ฝั่งทิศตะวัน จํานวน
ต ของถนนทาง ลวง มาย ลข 222

499,100 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ ร้างขยายถนน นามบิน ซอย 6 ( ลัง ้อง มุด ฉลิมพระ
ียรติ) ขนาดผิวจราจร ว้าง ฉลี่ย 1.25-3.73 มตร นา 0.15 มตร ความ
ยาวโครง ารไม่น้อย ว่า 186.00 มตร พื้นที่ คล . ไม่น้อย ว่า 930.00
มตร พร้อมปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ละปายถาวร 1 ปาย ตาม บบ
ปลน ทศบาล ํา นด ลขที่ 9/2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ ่องค์ ร
ป ครอง ่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้า 73 ลําดับที่ 25

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ ร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพั ค ล. ถนนราช ิจรัง รรค์ฝั่ง
ทิศตะวันต ของถนนทาง ลวง มาย ลข 222 ขนาดท่อ ค ล. ขนาด ้นผ่าน
ศนย์ ลาง 0.80 มตร จํานวน 153 ท่อน บ่อพั ค ล.พร้อมฝาปิด จํานวน 17
บ่อ ความยาวโครง ารไม่น้อย ว่า 169.00 มตร พร้อมปายโครง ารชั่ว
คราว 1 ปาย ละปายถาวร 1 ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล ํา นด ลข
ที่ 10/2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ ่องค์ ร
ป ครอง ่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้า 70 ลําดับที่ 19
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โครง าร ่อ ร้างประปา อถัง งระบบบาดาล

จํานวน

453,800 บาท

รวม

15,735 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,735 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,735 บาท

จํานวน

15,735 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ ร้างประปา อถัง งระบบบาดาล บริ วณ วน าธารณะ
ทศบาลตําบลวานรนิวา อถัง งขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟ บอร์ ลา 4
ถัง) ตาม บบ ผน ํานั ทรัพยา รน้ําภาค 10 บบ ปล ลขที่ 3412010
พร้อมปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ปายถาวร 1 ปาย ตาม บบ ปลน
ทศบาล ํา นด ลขที่ 8/2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ ่องค์ ร
ป ครอง ่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้า 70 ลําดับที่ 18
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งินอุด นุน ่วนราช าร
โครง ารปอง ัน ําจัดศัตรพืช บบผ มผ าน (IMP)
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุน ํานั งาน ษตรอํา ภอวานรนิวา ใน ารดํา นิน
โครง ารปอง ัน ําจัดศัตรพืช บบผ มผ าน (IMP)
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ํานั งาน ษตรอํา ภอวานรนิวา ที่ น 0409/163 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2562
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
3) นัง ือด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 57 ข้อ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

5,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

703,880 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

703,880 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

698,880 บาท

จํานวน

698,880 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ าํ รับใช้ในตลาด ด ทศบาล
ช่น ลอดไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ วิตซ์ บร อร์ ฯลฯ

งานโรงฆ่าสัตว์

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1)โครง ารจ้าง มาบุคคลภายนอ พื่อปฏิบัติ น้าที่ประจําโรงฆ่า ัตว์ ทศบาล
ตําบลวานรนิวา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา รงงานบุคคลภายนอ ป็นพนั งาน
ประจําโรงฆ่า ัตว์ ทศบาลตําบลวานรนิวา
จํานวน 8 อัตรา
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาลพ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
2).พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจ่ายอํานาจใ ้ ่องค์ รป ครอง ว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท.0808.2/ว7120ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 157 ลําดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น
ลอดไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ วิตซ์ บร อร์ ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

12,035,950 บาท

รวม

12,035,950 บาท

รวม

12,035,950 บาท

จํานวน

1,501,740 บาท

ค่าชําระดอ บี้ย

จํานวน

345,210 บาท

1. พื่อชําระดอ บี้ย ตาม ัญญา ้ ลขที่ 1411/100/2557 (อาคาร ํานั งาน
ทศบาล)
ลงวันที่ 23 ร ฎาคม พ.ศ.2557 (ดอ บี้ย 345,208.65 บาท)
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จํานวน

255,270 บาท

งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จํานวน

10,420 บาท

งินช่วย ลืองบประมาณรายจ่าย ฉพาะ ารโครง ารอื่น

จํานวน

100,000 บาท

บี้ยยังชีพผ้ งอายุ

จํานวน

6,274,800 บาท

จํานวน

1,939,200 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระ นี้ งินต้น
พื่อจ่าย ป็นค่าชําระ นี้ งิน ้ . .ท. ( องคลัง)
1. พื่อ ่อ ร้างอาคาร ํานั งาน ทศบาลตําบลวานรนิวา ตาม ัญญา ้ ลข
ที่ 1411/100/2557 ลงวันที่ 23 ร ฎาคม พ.ศ.2557 ปีที่ 4 ( งิน
ต้น 1,501,730.84 บาท)

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผ้ งอายุ
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผ้พิ าร
บี้ยยังชีพผ้ปวย อด ์
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผ้ปวย อด ์
ํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผ พัน
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รายจ่ายตามข้อผ พัน

จํานวน

648,410 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:01

1.ค่าบํารุง ันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย ตั้งไว้ 53,890 บาท ( ํานั ปลัด)
2. งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ ตั้ง
ไว้ 130,000 บาท ( อง าธารณ ุขฯ)
3. ค่า ช่าอาคาร ละที่ดินที่ราชพั ดุรวมถึงค่าธรรม นียมต่างๆ ตั้งไว้ 87,640
บาท ( องคลัง)
- ัญญา 3- น-43/2550 (รายตัว 3-044708-1-4) ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2558 ค่า ช่าปีละ 17,040 บาท
- ัญญา 3- น-15/2554 (รายตัว 3-044708-1-3) ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2558 ค่า ช่าปีละ 29,880 บาท
- ัญญา 3- น-16/2554 (รายตัว 3-044708-1-5) ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2558 ค่า ช่าปีละ 3,120 บาท
- ัญญา 4- น-5/2554 (รายตัว 4-044708-1- 3) ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2558 ค่า ช่าปีละ 37,600 บาท
4. ค่า ช่าตลาด ทศบาล1 (ตลาดผ้า) ตั้งไว้ 158,490 บาท
ป็นค่า ช่าที่ราชพั ดุ ละค่าธรรม นียมต่างๆ ( องคลัง)
- ัญญา 3- น-18/2551 (รายตัว 3-044708-1-2) ลงวันที่ 31
ตุลาคม 2551
5. ค่า ช่าตลาด ทศบาล2 (ตลาด ด ทศบาลตําบลวานรนิวา ละอาคารโดย
รอบ น 247)
ตั้งไว้ 126,240 บาท ( องคลัง)
ป็นค่า ช่าอาคาร ละที่ดินราชพั ดุ ละค่าธรรม นียม
ต่างๆ ปลง น 247
- ัญญา ลขที่ 3- น-25/2552 (รายตัว 3-044708-1-41) ลงวันที่ 23
ันยายน 2552
6. ค่าตอบ ทนในอัตราค่า ช่าอาคาร รณี ่อ ร้างล่าช้า (อาคารพาณิชย์
คอน รีต ริม ล็ 2 ชั้น 36 ค า) ตั้งไว้ 72,150 บาท ( องคลัง)
ป็นค่าตอบ ทน ารใช้ประโยชน์ที่ดินระ ว่าง ่อ ร้างอาคารย รรม ิทธิ์
ใ ้ ระทรวง ารคลัง ปลง น 888
- ัญญา ลขที่ 5/2557 (ทะ บียนรายตัว 5-044708-1-5) ลงวันที่ 30
ันยายน 2557
7. ค่า บี้ยประ ันอัคคีภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท ( องคลัง)
ค่า บี้ยประ ันอัคคีภัยทรัพย์ ินที่อย่ในความรับผิดชอบของ ทศบาลตําบล
วานรนิวา
ตาม งื่อนไขธนารั ษ์
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งินช่วยพิ ศษ

จํานวน

10,000 บาท

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น ( บท.)

จํานวน

663,130 บาท

จํานวน

5,260 บาท

จํานวน

122,510 บาท

พื่อจ่าย มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่นตาม
ฎ มาย โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ ารรายรับตาม
ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่รวม งินรายได้จา พันธบัตร งิน
้ งินที่มีผ้อุทิศใ ้ รือ งินอุด นุน [ งินรายได้รวม – ( งินอุด นุน+ งินที่มีผ้
อุทิศใ ้) x 2%] [65,515,490 –
(32,109,170+250,000) x 2%] = 663,126.40 บาท
งินช่วยค่าครองชีพผ้รับบํานาญ (ชคบ.)
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าครองชีพผ้รับบํานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น (ช.ค
.บ.)
ตั้งไว้ 5,260 บาท
งินบํา น็จล จ้างประจํา

หน้า : 1/32
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

100,000

ค่าชาระดอกเบี้ย

345,210

เงินบาเหน็จลกจ้างประจา

122,510

เงินช่วยพิเศษ

งบกลาง

648,410

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส์

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผ้สงอายุ

255,270
6,274,800
10,420

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

663,130

สารองจ่าย

100,000

เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

1,501,740

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

10,000

รายจ่ายตามข้อผกพัน
ค่าชาระหนี้เงินต้น
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

1,939,200
5,260

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 2/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

100,000

ค่าชาระดอกเบี้ย

345,210

เงินบาเหน็จลกจ้างประจา

122,510

เงินช่วยพิเศษ

10,000

รายจ่ายตามข้อผกพัน

648,410

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส์

60,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น
งบกลาง

งบกลาง

1,501,740

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

255,270

เบี้ยยังชีพผ้สงอายุ

6,274,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,420

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

663,130

สารองจ่าย

100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,939,200

เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

5,260
180,000

180,000

หน้า : 3/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

830,280

167,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

6,660
21,600
1,258,680

1,353,720

ค่าจ้างลกจ้างประจา

669,600

1,002,960

เงินประจาตาแหน่ง

55,500

60,000

1,000

1,000

1,000

1,000

เงินวิทยฐานะ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

50,000

1,310,400

2,733,000

หน้า : 4/32
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

1,434,240

1,434,240

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

207,360

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก

725,760

725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000

180,000

959,280

4,803,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,109,400

1,736,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

6,660
204,000

13,560

4,350,245

1,900,320

เงินประจาตาแหน่ง

ค่าตอบแทน

525,600
60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

13,629,725

18,000

2,198,160
348,000

541,500

322,200

322,200

66,000

167,000

210,000

210,000

1,000

2,000

5,000

173,000

326,000

4,592,400

1,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,766,760

126,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

239,160

126,000

ค่าจ้างลกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

รวม

98,000

หน้า : 5/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
1)โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

698,880

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1)โครงการจัดการสิ่ง
แวดล้อม ภายใต้แผน
ปฏิบัติการ 21 ระดับ
ท้องถิ่นส่งเสริมพหุภาคี
เครือข่ายการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

50,000

2)โครงการวันสิ่งแวด
ล้อมโลก "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวด
ล้อม"

30,000

3)โครงการปรับปรุงภมิ
ทัศน์ปลกต้นไม้บริเวณ
ระบบกาจัดขยะ

10,000

หน้า : 6/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1)โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รวม

698,880

230,000

230,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1)โครงการจัดการสิ่ง
แวดล้อม ภายใต้แผน
ปฏิบัติการ 21 ระดับ
ท้องถิ่นส่งเสริมพหุภาคี
เครือข่ายการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

50,000

2)โครงการวันสิ่งแวด
ล้อมโลก "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวด
ล้อม"

30,000

3)โครงการปรับปรุงภมิ
ทัศน์ปลกต้นไม้บริเวณ
ระบบกาจัดขยะ

10,000

หน้า : 7/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

4)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย)

25,000

5)โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. ในการส่ง
เสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมและทัศนศึกษา
ดงาน

100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผ้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น
โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

90,000

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

75,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองข้าว

40,000

หน้า : 8/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย

รวม

4)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย)

25,000

5)โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. ในการส่ง
เสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมและทัศนศึกษา
ดงาน

100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน
งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

5,000

5,000

350,000

445,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จ

30,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผ้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

500,000

500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

90,000

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

75,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองข้าว

40,000

หน้า : 9/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ

140,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์,
ตุ้มโฮม

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

40,000

โครงการจัดทาข้อมล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการจัดส่งประกวด
และการแข่งขันต่าง ๆ

100,000

โครงการถนนสายบุญ
โครงการถนนสีเขียว
โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000
100,000
30,000

หน้า : 10/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ

140,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์,
ตุ้มโฮม

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

40,000

โครงการจัดทาข้อมล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

100,000

โครงการจัดส่งประกวด
และการแข่งขันต่าง ๆ

100,000

โครงการถนนสายบุญ

10,000

โครงการถนนสีเขียว

100,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

30,000

หน้า : 11/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน
สาธารณภัย
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล
โครงการฝึกจัดตั้ง อป
พร.

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผ้สง
อายุและทัศนศึกษาด
งาน

350,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผ้นา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ต่างๆ และทัศนศึกษาด
งาน

400,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ
ทัศนศึกษาดงาน

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

50,000

หน้า : 12/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน
สาธารณภัย

10,000

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000

30,000

100,000

100,000

โครงการฝึกจัดตั้ง อป
พร.

งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผ้สง
อายุและทัศนศึกษาด
งาน

350,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผ้นา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ต่างๆ และทัศนศึกษาด
งาน

400,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ
ทัศนศึกษาดงาน

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

50,000

หน้า : 13/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรมให้
ความร้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส
โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริหารงาน
คลัง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันขึ้นปีใหม่

20,000

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และค่ายกิจกรรม)

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

5,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภมิปัญญา
พื้นบ้าน

20,000

หน้า : 14/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมให้
ความร้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส

200,000

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริหารงาน
คลัง

100,000

100,000

โครงการวันขึ้นปีใหม่

20,000

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และค่ายกิจกรรม)

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

5,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภมิปัญญา
พื้นบ้าน

20,000

หน้า : 15/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนาและ
ศาสนพิธี

10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ประเภทอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

15,000

หน้า : 16/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนาและ
ศาสนพิธี

10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

10,000

15,000

231,800

231,800

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนศนย์พัฒนาเด็กเล็ก

88,400

88,400

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

447,140

447,140

ประเภทอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

886,800

886,800

หน้า : 17/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

อุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000

50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

15,000

15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

25,000

วัสดุสารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

งบดาเนินงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000
10,000

100,000

100,000

50,000

350,000

5,000

100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

200,000

5,000

250,000

10,000

2,000

2,000

20,000

20,000

200,000

10,000

หน้า : 18/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

อุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส

58,760

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

58,760

50,000

70,000

5,000
3,000

20,000

40,000

31,000

124,000

60,000

155,000
5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,000

10,000

10,000

233,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,000

50,000

158,000

610,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

205,000
35,000

วัสดุสารวจ
งบดาเนินงาน

รวม

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000
5,000

10,000
55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

165,000
50,000

3,232,640

3,232,640

วัสดุการเกษตร

205,000

วัสดุก่อสร้าง

500

5,000

265,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

500

10,000

14,500

50,000

250,000

340,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

210,000

หน้า : 19/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
กล้องวงจรปิดพร้อมการ
ติดตั้ง
เก้าอี้พลาสติก (สีขาว)
เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 18,000
บีทีย
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 36,000
บีทีย
เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 36,000
BTU
ต้เก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด
20 ช่อง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

หน้า : 20/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

144,000

144,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

240,000

240,000

ค่าไฟฟ้า

660,000

660,000

ค่าบริการไปรษณีย์

12,000

12,000

ค่าบริการโทรศัพท์

6,000

6,000

16,500

16,500

ครุภัณฑ์สานักงาน
กล้องวงจรปิดพร้อมการ
ติดตั้ง
เก้าอี้พลาสติก (สีขาว)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

29,000

29,000

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา

18,000

18,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 18,000
บีทีย

114,400

114,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 36,000
บีทีย

188,000

188,000

เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 36,000
BTU

47,000

47,000

ต้เก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด
20 ช่อง

6,400

6,400

หน้า : 21/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

ต้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
2 บาน
ต้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ ขนาด 3
ฟุต
ต้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ ขนาด 4
ฟุต
ถังน้าแบบพลาสติก

37,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สาหรับงานประมวล
ผล

30,000

หน้า : 22/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ต้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
2 บาน

15,000

15,000

ต้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ ขนาด 3
ฟุต

4,000

4,000

ต้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ ขนาด 4
ฟุต

8,000

8,000

ถังน้าแบบพลาสติก

37,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล

30,000

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สาหรับงานประมวล
ผล

22,000

22,000

44,000

30,000

22,000

44,000

หน้า : 23/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เครื่อง
พิมพ์Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ
15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.)ครุภัณฑ์เครื่องตัด
หญ้าแบบสะพายไหล่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องปรับแรงดัน
กระแสไฟฟ้า
วิทยุพกพา

38,000

หน้า : 24/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่อง
พิมพ์Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

8,600

4,300

4,300

8,600

12,900

8,600

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

รวม

30,000

3,500

3,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.)ครุภัณฑ์เครื่องตัด
หญ้าแบบสะพายไหล่

38,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง

12,000

12,000

เครื่องปรับแรงดัน
กระแสไฟฟ้า

39,000

39,000

วิทยุพกพา

24,000

24,000

หน้า : 25/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสบน้าบาดาล (ปัม
น้าบาดาลหรือปัมซับ
เมอร์ส)

24,000

ครุภัณฑ์อื่น
เต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครง
ครุภัณฑ์โรงงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช้
เครื่องยนต์ แบบมือถือ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ พร้อมอุปกรณ์
(ขนาด 3,500 ANSI
Lumens) จานวน 1
เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ พร้อมอุปกรณ์
(ขนาด 4,000 ANSI
Lumens) จานวน 1
เครื่อง
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า (ขนาด 200 นิ้ว)

22,000

หน้า : 26/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
20,000

รวม

120,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสบน้าบาดาล (ปัม
น้าบาดาลหรือปัมซับ
เมอร์ส)

24,000

ครุภัณฑ์อื่น
เต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครง

200,000

200,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช้
เครื่องยนต์ แบบมือถือ

22,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ พร้อมอุปกรณ์
(ขนาด 3,500 ANSI
Lumens) จานวน 1
เครื่อง

33,700

33,700

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ พร้อมอุปกรณ์
(ขนาด 4,000 ANSI
Lumens) จานวน 1
เครื่อง

42,500

42,500

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า (ขนาด 200 นิ้ว)

45,500

45,500

หน้า : 27/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
กลองชุดใหญ่
ฉาบทองเหลือง
ฉิ่งทองเหลือง
ค่าครุภัณฑ์

แทมโบรีน แบบครึ่งวง
กลมมีที่จับ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิงผ้า FR
หมวกดับเพลิงแบบเต็ม
ใบ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนสนามบิน ซอย6
(หลังห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ)

497,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก
คสล. ถนนราชกิจ
รังสรรค์ฝั่งทิศตะวันตก
ของถนนทางหลวงหมาย
เลข 222

499,100

โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสงระบบบาดาล

453,800

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน้า : 28/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
กลองชุดใหญ่

ค่าครุภัณฑ์

11,000

11,000

ฉาบทองเหลือง

600

600

ฉิ่งทองเหลือง

600

600

1,000

1,000

แทมโบรีน แบบครึ่งวง
กลมมีที่จับ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิงผ้า FR

40,000

40,000

หมวกดับเพลิงแบบเต็ม
ใบ

10,000

10,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปโภค
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนสนามบิน ซอย6
(หลังห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ)

497,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก
คสล. ถนนราชกิจ
รังสรรค์ฝั่งทิศตะวันตก
ของถนนทางหลวงหมาย
เลข 222

499,100

โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสงระบบบาดาล

453,800

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

150,000

หน้า : 29/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับ
ปรุง/พัฒนาบ่อฝังกลบ
ขยะให้ถกหลัก
สุขาภิบาล (Control
Drum Ranfill)

531,800

อาคารต่าง ๆ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาเหล็กทางเดินเข้า
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส

253,800

โครงการก่อสร้างรั้ว
คสล. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส

205,900

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการศนย์ปฏิบัติการ
ร่วมืือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับ
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

280,000

หน้า : 30/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการปรับ
ปรุง/พัฒนาบ่อฝังกลบ
ขยะให้ถกหลัก
สุขาภิบาล (Control
Drum Ranfill)

รวม

531,800

อาคารต่าง ๆ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาเหล็กทางเดินเข้า
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส

253,800

โครงการก่อสร้างรั้ว
คสล. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส

205,900

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการศนย์ปฏิบัติการ
ร่วมืือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

13,000

13,000

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับ
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

280,000

หน้า : 31/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอาเภอวานร
นิวาส
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

10,000

โครงการป้องกันกาจัด
ศัตรพืชแบบผสมผสาน
(IMP)
รวม

15,735
12,035,950

708,880

15,735

5,767,460

990,000

1,325,000

1,648,400

7,189,660

หน้า : 32/32

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 14:35:35

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอาเภอวานร
นิวาส
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

10,000
5,908,000

5,918,000

โครงการป้องกันกาจัด
ศัตรพืชแบบผสมผสาน
(IMP)
รวม

10,000

15,735
17,375,185

4,894,120

13,565,100

65,515,490

ภาคผนวก

