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2.94 ตา า ิโ มต

ป ะชา ทั้ มด

5,901 น

ชาย

2,811 คน

หญิง

3,090 คน

้ มู ณ ันที่ 10 ิ า ม 2563

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
ปร
ทานป ะธาน าฯ

บ บปร ม ณร ย ยปร

ะ าชิ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564

า ท บา ตาบ าน นิ า

บดนถ วล ท ณ ผบร ร ทศบ ลต บลว นรนว
ได น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย
ยปร ปต ภ ทศบ ลต บลว นรนว
ร น นน ในโ น ณ ผบร ร ทศบ ลต บลว นร
นว
ชแ ใ ท นปร ธ นแล ม ช ทุ ท นไดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล รแล แนว
นโยบ ย รด นน ร ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ด ต ไปน
1. ถานะ า ค ัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป
ในป บปร ม ณ พ.ศ.2563 ณ วนท 10
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

ม พ.ศ.2563

วนท ถนม

ร นวน 46,150,426.99 บ ท

ม นวน 38,514,854.46 บ ท

1.1.3 นทุน ร

น

ม นวน 15,188,416.77 บ ท

1.1.4 ร ย รทได น นไวแบบ
849,000.00 บ ท

นผ พนแล ย ไมได บ

1.1.5 ร ย รทได น นไวโดยย ไมได
บท
1.2 น

์ รป ร

ย นวน 1 โ ร ร รวม

นผ พน นวน 7 โ ร ร รวม 1,544,959.47

นวน 11,506,955.15 บ ท

2. า บ ิหา งบป ะ าณ ในปีงบป ะ าณ 2563 ณ ันที่ 10 ิงหาค พ. .2563
1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 55,238,860.74 บ ท ปร
ร

บดวย
นวน

542,384.00 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต

นวน

316,388.50 บ ท

มวดร ยได

นวน

2,991,032.84 บ ท

นวน

543,270.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

นวน

325,353.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

20,437,509.40 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป

นวน

30,082,923.00 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ยได

ธ รณปโภ แล
ทุน

2 น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร

รพ ณชย์

์ นวน 1,150,185.97 บ ท

3 รย ยร

นวน 43,566,013.80 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

7,790,349.21 บ ท

บบุ ล ร

นวน

17,563,819.00 บ ท

บด นน น

นวน

11,607,445.59 บ ท

บล ทุน

นวน

2,184,400.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

4,420,000.00 บ ท

4 ร ย ยท ย

น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร

5 ร ย ยท ย

น

6 ร ย ยท ย

นทุน ร

7 ร ย ยท ย

น

ม นวน 0.00 บ ท
น

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

์ นวน 1,117,747.70 บ ท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลวานรนิวา
อ.วานรนิวา จ. กลนคร
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

2,053,141.20

2,035,020.00

1,343,600.00

461,760.70

486,500.00

439,500.00

3,550,892.96

3,573,500.00

3,500,000.00

หมวดรายได้จาก าธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

689,130.00

728,000.00

702,000.00

หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด

368,189.00

281,300.00

421,400.00

8,704.00

5,000.00

60,000.00

7,131,817.86

7,109,320.00

6,466,500.00

26,483,349.05

26,297,000.00

25,705,200.00

26,483,349.05

26,297,000.00

25,705,200.00

30,942,846.00

32,109,170.00

32,375,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,942,846.00

32,109,170.00

32,375,600.00

รวม

64,558,012.91

65,515,490.00

64,547,300.00

หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์ ิน

หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

2564
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งบกลาง

12,259,666.36

12,035,950.00

12,305,570.00

งบบุคลากร

20,161,608.17

24,271,685.00

25,663,018.00

งบดา นินงาน

15,823,449.69

19,010,020.00

17,984,712.00

งบลงทุน

1,944,600.00

3,961,100.00

2,405,000.00

งบ งินอุดหนุน

6,001,680.00

6,236,735.00

6,189,000.00

56,191,004.22

65,515,490.00

64,547,300.00

56,191,004.22

65,515,490.00

64,547,300.00

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

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลวานรนิวา
อ.วานรนิวา จ. กลนคร
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,192,500

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

4,806,288

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

17,970,802

แผนงาน าธารณ ุข

6,376,540

แผนงานเคหะและชุมชน

1,494,600

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,159,500

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

895,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต าหกรรมและการโยธา

5,641,620

แผนงานการพาณิชย์

704,880

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,305,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

64,547,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,367,440

2,947,760

9,315,200

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,727,360

0

2,727,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,640,080

2,947,760

6,587,840

2,056,500

1,718,100

3,774,600

13,500

406,100

419,600

1,673,000

163,000

1,836,000

370,000

86,000

456,000

0

1,063,000

1,063,000

88,700

4,000

92,700

ค่าครุภัณฑ์

58,700

4,000

62,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000

0

30,000

งบ งินอุดหนุน

10,000

0

10,000

เงินอุดหนุน

10,000

0

10,000

8,522,640

4,669,860

13,192,500

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

หน้า : 1/8
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

งาน ทศกิจ

รวม

4,302,788

0

0

4,302,788

4,302,788

0

0

4,302,788

145,000

48,000

195,000

388,000

0

48,000

50,000

98,000

ค่าใช้สอย

50,000

0

145,000

195,000

ค่าวัสดุ

95,000

0

0

95,000

102,500

0

0

102,500

ค่าครุภัณฑ์

102,500

0

0

102,500

งบ งินอุดหนุน

0

0

13,000

13,000

เงินอุดหนุน

0

0

13,000

13,000

4,550,288

48,000

208,000

4,806,288

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

6,558,770

0

6,558,770

6,558,770

0

6,558,770

148,500

5,237,532

5,386,032

1,500

0

1,500

ค่าใช้สอย

65,000

1,991,490

2,056,490

ค่าวัสดุ

82,000

3,246,042

3,328,042

0

150,000

150,000

0

150,000

150,000

งบ งินอุดหนุน

0

5,876,000

5,876,000

เงินอุดหนุน

0

5,876,000

5,876,000

6,707,270

11,263,532

17,970,802

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน้า : 3/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,472,140

2,472,140

2,472,140

2,472,140

3,584,500

3,584,500

121,500

121,500

2,943,000

2,943,000

520,000

520,000

39,900

39,900

ค่าครุภัณฑ์

39,900

39,900

งบ งินอุดหนุน

280,000

280,000

เงินอุดหนุน

280,000

280,000

6,376,540

6,376,540

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

หน้า : 4/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

รวม

งบดา นินงาน

80,000

1,414,600

1,494,600

ค่าใช้สอย

0

1,314,600

1,314,600

80,000

100,000

180,000

80,000

1,414,600

1,494,600

ค่าวัสดุ
รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

173,600

975,000

1,148,600

ค่าใช้สอย

173,600

965,000

1,138,600

0

10,000

10,000

10,900

0

10,900

10,900

0

10,900

184,500

975,000

1,159,500

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

หน้า : 5/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

95,000

790,000

885,000

ค่าใช้สอย

95,000

790,000

885,000

งบ งินอุดหนุน

0

10,000

10,000

เงินอุดหนุน

0

10,000

10,000

95,000

800,000

895,000

รวม

หน้า : 6/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานก่อสร้างโครงสร้าง
กับอุตสาหกรรมและ
พื้นฐาน
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

รวม

3,014,120

0

3,014,120

3,014,120

0

3,014,120

568,500

50,000

618,500

1,500

0

1,500

ค่าใช้สอย

120,000

50,000

170,000

ค่าวัสดุ

447,000

0

447,000

22,000

1,987,000

2,009,000

22,000

0

22,000

0

1,987,000

1,987,000

3,604,620

2,037,000

5,641,620

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน้า : 7/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานตลาดสด

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

งบดา นินงาน

1,000

703,880

704,880

ค่าใช้สอย

0

698,880

698,880

1,000

5,000

6,000

1,000

703,880

704,880

ค่าวัสดุ
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

12,305,570

12,305,570

12,305,570

12,305,570

12,305,570

12,305,570

หน้า : 8/8

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึนไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 64,547,300 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 64,547,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,192,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,806,288

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

17,970,802

แผนงานสาธารณสุข

6,376,540

แผนงานเคหะและชุมชน

1,494,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,159,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

895,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5,641,620

แผนงานการพาณิชย์

704,880

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,305,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

64,547,300

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตาบล
ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหนง ...............................................
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหนง ...............................................
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ทศบ ลต บลว นรนว
ภ ว นรนว จง วด ลนคร

ปี 2560
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

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

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
1,466,658.75
542.45
506,410.00
79,530.00
2,053,141.20

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

-43.96
-100.00
-100.00
-15.67
-4.71

%
%
%
%
%

756,600.00
0.00
0.00
506,000.00
81,000.00
1,343,600.00

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
6,440.80
82,669.00
11,233.40
141,160.00
25,000.00

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

0.00
0.00
-1.54
-12.50
-33.33
3.85
0.00

%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
6,400.00
70,000.00
8,000.00
135,000.00
25,000.00

2,800.00

5,800.00

4,900.00

8,000.00

-38.75 %

4,900.00
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รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผ่นปร ศ รื แผ่นปลว พื่
รโฆษณ
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร
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
ค่ ต บแทนต ม ฎ ม ย นด
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล รพ ณชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

380.00

180.00

60.00

500.00

1,440.00
1,530.00
50.00
64,400.00
444,451.80

1,020.00
3,620.00
700.00
30,100.00
8,801.00

1,640.00
2,190.00
700.00
35,600.00
88,042.50

2,000.00
3,000.00
500.00
50,000.00
100,000.00

3,650.00

6,030.00

5,730.00

2,000.00

0.00

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

-60.00 %
-25.00
-33.33
600.00
-58.00
0.00

ปี 2564
200.00

%
%
%
%
%

1,500.00
2,000.00
3,500.00
21,000.00
100,000.00

10,000.00

-50.00 %

5,000.00

2,000.00

4,000.00

-50.00 %

2,000.00

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

25,800.00
5,355.00
23,240.00
461,760.70

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

0.00 %
0.00 %
0.00 %

20,000.00
5,000.00
30,000.00
439,500.00

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

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

2,390,032.00
462,450.96
698,410.00
3,550,892.96

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

-4.71 %
25.00 %
-9.09 %

2,500,000.00
500,000.00
500,000.00
3,500,000.00

587,400.00
587,400.00

702,000.00
702,000.00

689,130.00
689,130.00

728,000.00
728,000.00

-3.57 %

702,000.00
702,000.00
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รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนที่มีผู้ ุทศใ ้
ค่ ข ยแบบแปลน
ค่ จ น่ ยแบบพมพ์แล ค ร้ ง
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ

ปี 2562

ปี 2563

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

208,124.59
99,300.00
9,855.00
300.00
317,579.59

247,650.40
7,300.00
11,700.00
214,268.00
480,918.40

354,587.00
3,000.00
10,602.00
0.00
368,189.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

22,647.00
22,647.00

8,704.00
8,704.00

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

363,372.88
17,802,907.27
2,202,449.72
35,295.31
0.00
5,261,607.35
40,460.57
46,399.95

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

709,452.00

895,154.00

730,856.00

850,000.00

25,055,993.17

26,191,569.06

26,483,349.05

26,297,000.00

หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์
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

250,000.00
20,000.00
11,200.00
100.00
281,300.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
40.00
175.00
44.64
100.00

ปี 2564

%
%
%
%

350,000.00
55,000.00
16,200.00
200.00
421,400.00

5,000.00 1,100.00 %
5,000.00

60,000.00
60,000.00

9.09
0.00
0.00
17.33
0.00
-10.00
-18.92
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

360,000.00
17,800,000.00
2,200,000.00
35,200.00
0.00
4,500,000.00
30,000.00
50,000.00

-14.12 %

730,000.00
25,705,200.00
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ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล
ภ ร จถ่ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

29,049,801.00

29,540,442.00

30,942,846.00

32,109,170.00

29,049,801.00
60,080,803.18

29,540,442.00
61,774,184.89

30,942,846.00
64,558,012.91

32,109,170.00
65,515,490.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.83 %

ปี 2564
32,375,600.00
32,375,600.00
64,547,300.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลวานรนิวา
อ.วานรนิวา จ. กลนคร
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

64,547,300 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง

รวม

1,343,600 บาท

จานวน

756,600 บาท

จานวน

506,000 บาท

จานวน

81,000 บาท

รวม

439,500 บาท

จานวน

6,400 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

135,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง พ.ศ
. 2562 ประกาศลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยคานวณจาก
จานวนผู้อยูในขายต้องชาระภาษี
ภาษีป้าย
ประมาณการโดยคานวณจากจานวนผู้อยูในขายต้องชาระภาษี
อากรการฆา ัตว์
ประมาณการไว้ตามจานวนผู้ประกอบการที่คาดวาจะขอรับ
บริการด้านโรงฆา ัตว์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรม นียม กี่ยวกับใบอนุญาตการขาย ุรา
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับปงบประมาณที่ผานมา โดยคานึงถึง
จานวนผู้ต้องขอใบอนุญาตจา นาย ุรา
คาธรรม นียม กี่ยวกับการจัดระ บียบจอดยานยนต์
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาธรรม นียม กี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาธรรม นียม ก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับจานวนครัว รือนใน ขตควบคุม
คาธรรม นียม ก็บขนอุจจาระ รือ ิ่งปฏิกูล
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรม นียมในการออก นัง ือรับรองการแจ้ง ถานที่จา นาย
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จานวน

4,900 บาท

จานวน

200 บาท

จานวน

1,500 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

21,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจานวนผู้ประกอบการจา นาย ินค้า
คาธรรม นียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศ รือแผนปลิว พื่อการ
โฆษณา
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนราษฎร
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนพาณิชย์
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาธรรม นียมอื่น ๆ
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาปรับการผิด ัญญา
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณปัจจุบัน
คาใบอนุญาตประกอบการค้า า รับกิจการที่ ปนอันตรายตอ
ุขภาพ
ประมาณการไว้โดยคานวณจากจานวนผู้ที่ต้องขอใบอนุญาต
คาใบอนุญาตจัดตั้ง ถานที่จา นายอา าร รือ ถานที่ ะ ม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ตาราง มตร
ประมาณการไว้โดยคานวณจากจานวนผู้ที่ต้องขอใบอนุญาต
คาใบอนุญาตจา นาย ินค้าในที่ รือทาง าธารณะ
ประมาณการไว้โดยคานวณจากจานวนผู้ที่ต้องขอใบอนุญาต
คาใบอนุญาต กี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ ครื่องขยาย ียง
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับ ถิติที่ได้รับในปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

3,500,000 บาท

คา ชา รือบริการ ถานที่

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

702,000 บาท

จานวน

702,000 บาท

รวม

421,400 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

16,200 บาท

จานวน

200 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

ประมาณการใกล้ คียงกับราคาปัจจุบันของทรัพย์ ินที่
ทศบาลฯ นาออกใ ้ อกชน ชา
ดอก บี้ย
ประมาณการไว้โดยคานวณตามยอด งินฝากธนาคารที่คาดวาจะ
ได้รับ
คาตอบแทนตามกฎ มายกา นด
ประมาณการไว้โดยคานวณจาก ถิติการทานิติกรรม ัญญาของผู้
ใช้ประโยชน์
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จาก าธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการไว้ตามจานวนผู้ประกอบการที่คาดวาจะขอรับ
บริการด้านโรงฆา ัตว์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้อุทิศใ ้
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาขายแบบแปลน
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณปัจจุบัน
คาจา นายแบบพิมพ์และคาร้อง
ประมาณการไว้ตามจานวนผู้ประกอบการที่คาดวาจะขอรับ
บริการด้านโรงฆา ัตว์
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพย์ ิน
ประมาณการจากแผนการจา นายพั ดุที่ มดความจา ปน
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรม นียมรถยนต์

รวม

25,705,200 บาท

จานวน

360,000 บาท

จานวน

17,800,000 บาท

จานวน

2,200,000 บาท

จานวน

35,200 บาท

จานวน

4,500,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

730,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได้ฯ
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีธุรกิจ ฉพาะ
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณปัจจุบัน
ภาษี รรพ ามิต
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาภาค ลวงแร
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาภาค ลวงปิโตร ลียม
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรม นียมจดทะ บียน ิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย
ที่ดิน
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุด นุนทั่วไป า รับดา นินการตามอานาจ น้าที่และภารกิจ
ถายโอน ลือกทา
ประมาณการไว้ พื่อรองรับการจัด รร

รวม

32,375,600 บาท

จานวน

32,375,600 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลวานรนิวา
อาเภอวานรนิวา จัง วัด กลนคร
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

662,400

725,760

629,136

725,760

0 %

725,760

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

162,000

180,000

152,550

180,000

0 %

180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

162,000

180,000

152,550

180,000

0 %

180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

207,360

207,360

207,360

207,360

0 %

207,360

1,497,408

1,434,240

1,434,240

1,434,240

0 %

1,434,240

2,691,168

2,727,360

2,575,836

2,727,360

เงินเดือนพนักงาน

2,104,710

2,067,354.83

2,018,449

2,336,160

11.33 %

2,600,760

เงินประจาตาแ นง

270,000

206,774.2

209,000

270,000

0 %

270,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

594,810

683,280

710,880

741,600

3.74 %

769,320

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,727,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

14,185

4,860

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,983,705

2,962,269.03

2,938,329

3,347,760

3,640,080

รวมงบบุคลากร

5,674,873

5,689,629.03

5,514,165

6,075,120

6,367,440

4,872

4,872

5,684

15,000

-16.67 %

12,500

0

0

0

31,500

-96.83 %

1,000

4,872

4,872

5,684

46,500

302,931.3

229,015.77

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

266,390.77

268,000

-62.69 %

100,000

โครงการจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อดูแลงานประชา ัมพันธ

0

0

0

0

100 %

96,000

โครงการจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอกทา
ความ ะอาดอาคาร ถานที่ราชการ

0

0

0

0

100 %

192,000

425,994

168,537

176,650

230,000

0 %

230,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

13,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน

0

0

0

5,000

0 %

5,000

271,106.3

234,098.83

176,193

145,000

72.41 %

250,000

คาใช้จายในการรับ- งเ ด็จ

0

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริ ารท้อง
ถิ่น/ มาชิก ภาท้องถิ่น

0

0

0

500,000

0 %

500,000

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบล
วานรนิวา

0

246,486

0

200,000

0 %

200,000

8,550

156,238

0

0

0 %

0

โครงการวันเทศบาล

0

21,890

0

0

100 %

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

5,490

32,663.95

72,580.4

85,000

-41.18 %

50,000

1,014,071.6

1,088,929.55

691,814.17

1,463,000

183,711

271,585

163,463

267,000

-43.82 %

150,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

21,395

7,000

800

10,000

-50 %

5,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

99,476

25,780

25,507

100,000

-70 %

30,000

วั ดุกอ ร้าง

0

600

4,500

5,000

100 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

29,600

6,000

30,000

0 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

141,832.51

182,255

166,041

150,000

-20 %

120,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

โครงการรับเ ด็จ

รวมค่าใช้สอย

1,673,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-33.33 %

ปี 2564

36,460

19,510

17,508

30,000

20,000

รวมค่าวัสดุ

482,874.51

536,330

383,819

602,000

370,000

รวมงบดาเนินงาน

1,501,818.11

1,630,131.55

1,081,317.17

2,111,500

2,056,500

เก้าอี้ทางาน า รับเจ้า น้าที่

0

0

3,900

0

0 %

0

เครื่องดูดฝุ่น แบบแ ้ง

0

0

0

0

100 %

5,000

เครื่องโทร าร แบบใช้กระดาษธรรมดา

0

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ขนาด
18,000 บีทียู

0

0

0

114,400

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ขนาด
36,000 บีทียู

0

0

0

188,000

-100 %

0

เคานเตอรประชา ัมพันธ

0

0

0

0

100 %

8,000

จัดซื้อเก้าอี้นวมโครงเ ล็ก

45,000

0

0

0

0 %

0

9,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น

20,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

12,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู

68,400

0

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน ้องปลัดเทศบาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู

25,800

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู

29,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 50,000 บีทียู

56,800

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ชอง

3,200

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก าร ขนาด 3 ฟุต

9,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก าร ขนาด 5 ฟุต

11,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก ารชนิดบาน
เลื่อนทึบ

7,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก ารทรงเตี้ย แบบบาน
เลื่อนทึบ

4,500

0

0

0

0 %

0

16,900

0

0

0

0 %

0

ตู้กดน้าร้อน-น้าเย็น แบบถังคว่า

0

0

0

0

100 %

6,000

ตู้เก็บแฟ้มเอก ารชนิด 20 ชอง

0

0

0

0

100 %

6,400

ตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4
ฟุต

0

0

0

0

100 %

4,000

ตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4
ฟุต พร้อมฐานรอง

0

0

0

0

100 %

4,500

ตู้ ูงวาง นัง ือ 2 บานเปิดกระจกใ

0

0

0

0

100 %

8,500

จัดซื้อโตะทางาน ้องปลัดเทศบาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิด 2 บาน

0

4,900

0

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก

0

5,000

0

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต

0

9,000

0

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด
3 ฟุต

0

0

4,000

4,000

-100 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด
4 ฟุต

0

8,000

0

8,000

-100 %

0

โตะทางาน า รับเจ้า น้าที่ ขนาด 5 ฟุต

0

0

8,000

0

0 %

0

พัดลมอุต า กรรม

0

10,000

0

0

0 %

0

1,210,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

12,000

-100 %

0

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

25,900

0

0

0 %

0

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

0

0

0

33,700

-100 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถโดย ารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเ ียง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

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

0

0

0

42,500

-100 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า (ขนาด 200
นิ้ว)

0

0

0

45,500

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

30,000

30,000

30,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล

0

20,800

0

0

0 %

0

7,700

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาวดา

0

3,300

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

0

0

4,200

4,300

0 %

4,300

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

0

0

0

0

100 %

12,000

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

4,600

0

0

0 %

0

29,000

0

0

0

0 %

0

90,000

0

0

0

0 %

0

44,870

65,250

0

0

0 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(Inkjet)

จัดซื้อคอมพิวเตอร า รับประมวลผล แบบ
ที่ 2
ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อเต็นทผ้าใบ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,700,970

186,750

50,100

500,400

58,700

0

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

30,000

รวมงบลงทุน

1,700,970

186,750

50,100

500,400

88,700

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

13,000

0

0

0

0 %

0

เงินอุด นุน วนราชการ

50,000

0

0

0

0 %

0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

10,000

10,000

0

0

0 %

0

0

0

10,000

10,000

0 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

73,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

73,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมงานบริหารทั่วไป

8,950,661.11

7,516,510.58

6,655,582.17

8,697,020

8,522,640

1,668,870

1,872,540

2,096,700

2,380,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการจัดทาป้ายประชา ัมพันธ

100 %

30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เพื่อจายเป็นเงินอุด นุนกิ่งกาชาดอาเภอ
วานรนิวา

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

11.4 %

2,652,080
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินประจาตาแ นง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

60,000

60,000

60,000

78,000

0 %

78,000

195,240

203,160

206,664

217,680

0 %

217,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,924,110

2,135,700

2,363,364

2,676,280

2,947,760

รวมงบบุคลากร

1,924,110

2,135,700

2,363,364

2,676,280

2,947,760

2,800

0

24,300

51,000

-0.98 %

50,500

0

0

0

1,000

0 %

1,000

คาเชาบ้าน

160,500

168,500

192,500

210,000

-29.71 %

147,600

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

108,050

134,600

134,900

322,200

-35.75 %

207,000

271,350

303,100

351,700

584,200

44,890

52,000

0

0

0 %

0

0

0

46,000

58,000

-8.62 %

53,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

81,280

68,470

75,211.3

90,000

-55.56 %

40,000

โครงการจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน

0

48,000

68,400

0

100 %

50,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมค่าตอบแทน

406,100

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริ ารงาน
คลัง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

94,520

0

0 %

0

9,450

18,300

22,500

20,000

0 %

20,000

135,620

186,770

306,631.3

168,000

149,774

99,830

72,810

100,000

-50 %

50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

5,000

5,000

5,000

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

0

1,000

0 %

1,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

10,598

8,558

5,500

8,000

-37.5 %

5,000

วั ดุคอมพิวเตอร

64,250

68,950

25,790

30,000

-16.67 %

25,000

224,622

182,338

109,100

144,000

คาไฟฟ้า

550,927.49

528,387

668,853.95

660,000

0 %

660,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

145,885.92

170,443.41

230,671.96

240,000

0 %

240,000

คาบริการโทรศัพท

4,658.11

4,504.12

4,351.63

6,000

-16.67 %

5,000

คาบริการไปรษณีย

15,051

9,499

13,321

22,000

-18.18 %

18,000

129,339.9

132,299.63

132,733.5

144,000

-2.78 %

140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

845,862.42

845,133.16

1,049,932.04

1,072,000

1,063,000

รวมงบดาเนินงาน

1,477,454.42

1,517,341.16

1,817,363.34

1,968,200

1,718,100

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

163,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวมค่าวัสดุ

86,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
กล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง

0

0

0

16,500

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู

79,600

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก

11,000

0

0

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อนกระจก

0

9,000

11,000

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิด 2 บาน

0

24,500

4,900

15,000

-100 %

0

โตะทางาน า รับเจ้า น้าที่

0

7,000

0

0

0 %

0

โตะวางคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

4,000

0

0

0

39,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับประมวล
ผล

0

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบ2 (จอไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0

0

4,300

8,600

-100 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องปรับแรงดันกระแ ไฟฟ้า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

29,000

0

0

0

0 %

0

7,900

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

127,500

40,500

50,200

101,100

4,000

รวมงบลงทุน

127,500

40,500

50,200

101,100

4,000

รวมงานบริหารงานคลัง

3,529,064.42

3,693,541.16

4,230,927.34

4,745,580

4,669,860

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

12,479,725.53

11,210,051.74

10,886,509.51

13,442,600

13,192,500

944,850

991,800

1,409,280

1,825,820

5.31 %

1,922,828

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

9,000

100 %

18,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

658,620

467,760

494,880

525,600

5.62 %

555,120

1,616,820

1,600,920

1,665,600

1,736,640

3.63 %

1,799,640

94,830

48,120

30,660

16,560

-56.52 %

7,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,315,120

3,108,600

3,600,420

4,113,620

4,302,788

รวมงบบุคลากร

3,315,120

3,108,600

3,600,420

4,113,620

4,302,788

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาวดา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม

0

0

7,730

50,000

0

0

7,730

50,000

27,150

0

0

10,000

-50 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

126,670

40,700

48,400

20,000

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

38,690

23,200

21,248

50,000

-20 %

40,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

19,100

0

21,000

5,000

0 %

5,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

10,000

150 %

25,000

รวมค่าวัสดุ

211,610

63,900

90,648

95,000

95,000

รวมงบดาเนินงาน

211,610

63,900

98,378

145,000

145,000

ตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลือนทึบ ขนาด 4
ฟุต

0

0

0

0

100 %

8,000

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจกทรง ูง ขนาด 4 ฟุต

0

0

0

0

100 %

4,500

เ ล็กบานเลื่อนกระจกทรง ูง ขนาด 4 ฟุต

0

0

9,500

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

50,000
50,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง FR Cotton แบบภายนอก
อาคาร

0

0

0

0

100 %

40,000

ัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปนปรับมานน้าได้
3 ระดับ

0

0

0

0

100 %

50,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

0

0

4,200

0

0 %

0

0

0

49,100

20,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

92,800

20,000

102,500

รวมงบลงทุน

0

0

92,800

20,000

102,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

3,526,730

3,172,500

3,791,598

4,278,620

4,550,288

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานเทศกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

48,000

48,000

48,000

48,000

0 %

48,000

รวมค่าตอบแทน

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

รวมงบดาเนินงาน

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

รวมงานเทศกิจ

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

0

79,800

34,400

70,000

0

79,800

34,400

70,000

0

0

0

10,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-28.57 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนด้าน าธารณภัย

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนด้าน าธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

10,000

16,520

17,240

14,880

13,000

15.38 %

15,000

โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร.

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

100,000

30,000

0

50,000

0

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการ ร้าง
ความปรองดอง มานฉันท ของคนในชาติ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

46,520

17,240

64,880

133,000

145,000

รวมงบดาเนินงาน

46,520

97,040

99,280

203,000

195,000

0

0

0

24,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ อป
พร.ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
ทัศนศึกษาดูงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุพกพา

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิงผ้า FR

0

0

0

40,000

-100 %

0

0

0

0

10,000

-100 %

0

0

0

0

200,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

274,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

274,000

0

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมืือในการชวย
เ ลือประชาชนขององคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น อาเภอวานรนิวา จัง วัด กลนคร

0

0

0

13,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

13,000

13,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

13,000

13,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

46,520

97,040

99,280

490,000

208,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,621,250

3,317,540

3,938,878

4,816,620

4,806,288

มวกดับเพลิงแบบเต็มใบ
ครุภัณฑอื่น
เต็นทผ้าใบ พร้อมโครง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
0 %

13,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

650,857

2,775,090

2,872,860

3,581,545

34.35 %

4,811,690

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

60,000

0 %

60,000

เงินวิทยฐานะ

0

56,000

122,500

126,000

140 %

302,400

1,188,840

1,100,528

1,113,781.67

1,109,400

19.13 %

1,321,680

187,320

152,271

111,087.5

204,000

-69.12 %

63,000

1,574,072

0

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,601,089

4,083,889

4,220,229.17

5,080,945

6,558,770

รวมงบบุคลากร

3,601,089

4,083,889

4,220,229.17

5,080,945

6,558,770

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

1,000

-50 %

500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

0

2,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

1,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

3,550

44,914

0

0

0 %

0

0

0

810

183,000

-97.27 %

5,000

57,952

52,378

86,195

120,000

-58.33 %

50,000

4,000

3,000

30,000

15,000

-33.33 %

10,000

65,502

100,292

117,005

318,000

60,000

60,000

50,000

50,000

-20 %

40,000

0

1,000

3,000

3,000

-66.67 %

1,000

5,000

5,000

9,814

15,000

-66.67 %

5,000

วั ดุกอ ร้าง

0

0

500

500

100 %

1,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

0

3,000

-33.33 %

2,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,600

3,600

3,500

2,000

0 %

2,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

1,000

4,100

500

100 %

1,000

19,400

39,830

43,705

40,000

-25 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

86,000

110,430

114,619

114,000

82,000

รวมงบดาเนินงาน

151,502

210,722

231,624

434,000

148,500

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

65,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้พลา ติก ( ีขาว)

0

0

0

29,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 36,000 BTU

0

0

0

47,000

-100 %

0

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ชอง

3,200

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเก็บเอก าร แบบบานเลื่อนทึบ

9,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อน
กระจก

4,000

0

0

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิด 20 ชอง

0

0

0

6,400

-100 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อนกระจก

0

4,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อนทึบ พร้อม
ฐาน

0

4,500

0

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารบานเปิดทึบ

0

0

4,900

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก ารบานเลื่อน ชนิดบาน
เลื่อนกระจก ูง 4 ชั้น

0

4,550

0

0

0 %

0

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

25,900

0

0

0 %

0

โทรโขงมือถือ

0

0

2,500

0

0 %

0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์
กลองชุดใ ญ

0

0

0

11,000

-100 %

0

ฉาบทองเ ลือง

0

0

0

600

-100 %

0

ฉิ่งทองเ ลือง

0

0

0

600

-100 %

0

แทมโบรีน แบบครึ่งวงกลมมีที่จับ

0

0

0

1,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

30,000

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0

0

4,300

4,300

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

4,300

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

7,700

0

0

0

0 %

0

0

0

0

3,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

23,900

73,250

41,700

125,400

0

รวมงบลงทุน

23,900

73,250

41,700

125,400

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,776,491

4,367,861

4,493,553.17

5,640,345

6,707,270

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจ้างเ มารายเดือนครูอัตราจ้าง
ระดับประถมศึกษา

0

0

0

0

100 %

136,000

เงินอุด นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

200,600

207,800

207,800

231,800

-10.35 %

207,800

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาจัดการเรียน
การ อนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0

102,000

98,600

88,400

-100 %

0

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

469,780

444,310

449,970

447,140

17.16 %

523,890

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

339,020

0

0

0

0 %

0

ประเภทอา ารกลางวันเด็กนักเรียน

664,000

919,600

878,040

886,800

7.58 %

954,000

0

0

66,670

58,760

188.97 %

169,800

1,673,400

1,673,710

1,701,080

1,712,900

อุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลวานรนิวา
รวมค่าใช้สอย

1,991,490
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ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

2,658,977.1

3,030,534.26

2,839,130.76

3,232,640

0.41 %

3,246,042

รวมค่าวัสดุ

2,658,977.1

3,030,534.26

2,839,130.76

3,232,640

3,246,042

รวมงบดาเนินงาน

4,332,377.1

4,704,244.26

4,540,210.76

4,945,540

5,237,532

4,000

0

0

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดตู้บานเลื่อนกระจก

0

0

5,500

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 2 บาน

0

0

4,900

0

0 %

0

พัดลมชนิดติดเพดาน

0

15,000

0

0

0 %

0

70,180

0

0

0

0 %

0

0

0

26,500

0

0 %

0

0

9,500

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอก าร ชนิดบานเลื่อน
กระจก

ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV)
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง
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ปี 2560
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค า รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

44,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(Inkjet )

0

7,700

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา

0

3,300

2,600

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

8,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

74,180

35,500

39,500

52,600

0

150,000

0

150,000

0 %

150,000

197,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

197,000

150,000

0

150,000

150,000

รวมงบลงทุน

271,180

185,500

39,500

202,600

150,000

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง
ประเภทคาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และ ิ่งกอ ร้าง

วันที่พิมพ : 27/8/2563 10:03:36

น้า : 25/53

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

6,080,000

6,087,000

0

0

0 %

0

0

0

5,701,680

5,908,000

-0.54 %

5,876,000

รวมเงินอุดหนุน

6,080,000

6,087,000

5,701,680

5,908,000

5,876,000

รวมงบเงินอุดหนุน

6,080,000

6,087,000

5,701,680

5,908,000

5,876,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

10,683,557.1

10,976,744.26

10,281,390.76

11,056,140

11,263,532

รวมแผนงานการศึกษา

14,460,048.1

15,344,605.26

14,774,943.93

16,696,485

17,970,802

1,083,480

1,242,580

804,445

1,129,858

25.85 %

1,421,900

0

14,200

12,705

8,220

-85.4 %

1,200

เงินประจาตาแ นง

60,000

60,000

21,500

60,000

0 %

60,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

854,820

901,980

948,300

1,002,960

-18.77 %

814,680

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

283,920

295,440

159,480

167,520

4.08 %

174,360

34,920

23,400

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,317,140

2,537,600

1,946,430

2,368,558

2,472,140

รวมงบบุคลากร

2,317,140

2,537,600

1,946,430

2,368,558

2,472,140

เงินอุด นุน วนราชการ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

1,000

11,950 %

120,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

0

2,000

7,780

9,950

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

5,614

2,733,000

-99.82 %

5,000

โครงการจ้างเ มาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอกรักษาความปลอดภัยอาคาร ถานที่
ตลาด ด

0

0

0

0

100 %

102,200

โครงการจ้างเ มาแรงงานรักษาความ
ะอาดกวาดถนน ตัด ญ้าไ ลทางในเขต
เทศบาล เก็บขนขยะในชุมชนและคัดแยก
ขยะที่โรงคัดแยกขยะเทศบาล

0

0

0

0

100 %

2,620,800

0

0

0

10,000

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

121,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
3)โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกต้นไม้
บริเวณระบบกาจัดขยะ
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1)โครงการจัดการ ิ่งแวดล้อม ภายใต้แผน
ปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น งเ ริมพ ุภาคี
เครือขายการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

0

0

0

50,000

-100 %

0

2)โครงการวัน ิ่งแวดล้อมโลก "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ ิ่งแวดล้อม"

0

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

4)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัข
บ้า ( ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย)

0

0

0

25,000

0 %

25,000

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

0

0

0

100,000

0 %

100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

6,850

19,970

9,361

0

0 %

0

19,500

82,925

113,259.42

50,000

0 %

50,000

34,130

112,845

128,234.42

3,018,000

19,950

19,670

19,946

20,000

0 %

20,000

149,721

144,394

149,749

140,000

-64.29 %

50,000

0

19,620

14,335

32,302

-7.13 %

30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

86,440

249,980

36,735

50,000

-40 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

412,290

442,380

421,898

350,000

-14.29 %

300,000

49,550

67,400

26,000

80,000

-68.75 %

25,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,943,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
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วั ดุการเกษตร

0

0

0

5,000

-40 %

3,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

2,000

0 %

2,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

19,990

42,900

36,970

45,000

-33.33 %

30,000

วั ดุคอมพิวเตอร

19,690

19,050

23,880

25,000

-20 %

20,000

0

11,580

9,500

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

757,631

1,016,974

739,013

759,302

520,000

รวมงบดาเนินงาน

791,761

1,129,819

867,247.42

3,779,302

3,584,500

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

0

21,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู

79,600

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู

20,900

0

0

0

0 %

0

ชั้นไม้วาง นัง ือ

0

5,600

0

0

0 %

0

ตู้เก็บแฟ้มเอก าร

0

0

0

0

100 %

9,000

0

0

0

30,000

-100 %

0

วั ดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร า รับประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
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คอมพิวเตอรโนตบุค า รับประมวลผล

0

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

30,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ

0

0

4,300

0

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1

0

0

0

0

100 %

8,900

เครื่อง ารองไฟฟ้า า รับคอมพิวเตอร
ขนาด 800 VA

0

5,600

0

0

0 %

0

249,965

154,100

0

0

0 %

0

0

0

78,500

200,000

-100 %

0

350,465

216,300

82,800

230,000

โครงการปรับปรุง/พัฒนาบอฝังกลบขยะใ ้
ถูก ลัก ุขาภิบาล (Control Drum
Ranfill)

0

0

0

531,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

531,800

0

รวมงบลงทุน

350,465

216,300

82,800

761,800

39,900

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

39,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
-100 %

0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
เงินอุด นุน า รับโครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข

0

0

0

280,000

0 %

280,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

280,000

280,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

280,000

280,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

3,459,366

3,883,719

2,896,477.42

7,189,660

6,376,540

รวมแผนงานสาธารณสุข

3,459,366

3,883,719

2,896,477.42

7,189,660

6,376,540

51,480

19,975

30,880

100,000

รวมค่าวัสดุ

51,480

19,975

30,880

100,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

51,480

19,975

30,880

100,000

80,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

-20 %

80,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0

112,925.71

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

112,925.71

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

112,925.71

0

0

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

51,480

132,900.71

30,880

100,000

80,000

1,096,200

1,099,440

0

0

0 %

0

0

0

1,054,760

1,310,400

0.32 %

1,314,600

1,096,200

1,099,440

1,054,760

1,310,400

280,000

149,645

218,835

180,000

รวมค่าวัสดุ

280,000

149,645

218,835

180,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

1,376,200

1,249,085

1,273,595

1,490,400

1,414,600

รวมงานสวนสาธารณะ

1,376,200

1,249,085

1,273,595

1,490,400

1,414,600

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รวมค่าใช้สอย

1,314,600

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

-44.44 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

2,094,815

2,392,790

0

0

0 %

0

0

0

2,453,080

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

2,094,815

2,392,790

2,453,080

0

0

รวมงบดาเนินงาน

2,094,815

2,392,790

2,453,080

0

0

0

0

0

38,000

-100 %

0

0

19,000

0

0

0 %

0

28,500

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

28,500

19,000

0

38,000

0

รวมงบลงทุน

28,500

19,000

0

38,000

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2,123,315

2,411,790

2,453,080

38,000

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
1.)ครุภัณฑเครื่องตัด ญ้าแบบ ะพายไ ล

เครื่องตัด ญ้า ะพายไ ล แบบข้อแข็ง
จัดซื้อเครื่องตัด ญ้า ะพายไ ล แบบข้อ
แข็ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

10,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

10,000

0

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

10,000

0

0

0

15,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

15,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

0

15,000

0

0

0

รวมงานบาบัดนาเสีย

0

15,000

10,000

0

0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

3,550,995

3,808,775.71

3,767,555

1,628,400

1,494,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้า ขนาด 5 แรงม้า

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอกทา
ความ ะอาดอาคาร ศพอ .ทต.วานรนิวา

0

0

0

0

100 %

86,800

โครงการจ้างเ มาแรงงานบุคคลภายนอก
รักษาความ ะอาด ตัดแตงต้นไม้ ตัด ญ้า
ดูแล วน ศูนยการเรียนรู้เทศบาลฯ

0

0

0

0

100 %

86,800

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

173,600

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

173,600

เครื่องตัด ญ้าแบบ ะพายไ ลแบบข้อออน

0

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

10,900

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

10,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

0

184,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

100 %

10,900
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

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

49,954

95,185

99,860

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

40,000

40,000

40,000

37,000

8.11 %

40,000

468,200

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

0

131,040

0

0

0 %

0

โครงการถนน ายบุญ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการทาประชาคมในเขตเทศบาลและ
เทศบาลเคลื่อนที่

0

30,000

20,600

0

0 %

0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

19,565

24,565

19,715

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมกลุมพัฒนา ตรีเทศบาล
ตาบลวานรนิวา

147,510

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้และ รือ
อบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และทาการเกษตรทฤษฎีใ ม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมด้านการ งเ ริมคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรียนผู้ ูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0

411,370

340,140

350,000

-42.86 %

200,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุม องคกร
ตางๆ และทัศนศึกษาดูงาน

0

350,810

303,935

400,000

-25 %

300,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนา ตรีและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0

0

0

200,000

0 %

200,000

36,000

0

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ

0

0

30,000

50,000

-40 %

30,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทาเกษตรทฤษฎี
ใ ม

0

0

0

100,000

-50 %

50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อ ม. ในการ ง
เ ริม ุขภาพการป้องกันโรคติดตอและ
อนามัย ิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน

0

0

65,825

0

0 %

0

โครงการรณรงคตอต้าน ป้องกันและแก้ไข
ปัญ ายาเ พติด

9,800

0

0

0

0 %

0

132,500

0

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุมอาชีพ
ชุมชน ูความยั่งยืน

โครงการ งเ ริมการจัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตาบลวานรนิวา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ งเ ริมการจัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตาบลวานรนิวา (ฝึก
อบรมและคายกิจกรรม)

0

0

0

100,000

0 %

100,000

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

0

0

20,000

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการผลิตและจา นาย
ผลิตภัณฑชุมชน OTOP

0

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการ งเ ริมการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมกิจกรรมทางศา นาและ
ศา นพิธี

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมกิจกรรมนันทนาการ

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการ ร้าง
ความปรองดอง มานฉันท ของคนในชาติ

4,200

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

907,729

1,082,970

940,075

1,322,000

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

907,729

1,082,970

940,075

1,322,000

975,000

965,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

0

280,000

0

0

0 %

0

0

0

280,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

280,000

280,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

280,000

280,000

0

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

907,729

1,362,970

1,220,075

1,322,000

975,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

907,729

1,362,970

1,220,075

1,322,000

1,159,500

90,000

90,000

90,000

90,000

0 %

90,000

0

80,000

0

0

0 %

0

เงินอุด นุน า รับโครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาชุมชน ัมพันธ
โครงการจัดซื้อวั ดุอุปกรณกีฬาชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการจัด งประกวดและการแขงขันตาง
ๆ

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
4,900 %

ปี 2564

0

50,000

100,000

100

5,000

รวมค่าใช้สอย

90,000

220,000

190,000

90,100

95,000

รวมงบดาเนินงาน

90,000

220,000

190,000

90,100

95,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

90,000

220,000

190,000

90,100

95,000

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ

57,000

60,000

75,000

0

100 %

75,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว

40,000

40,000

40,000

40,000

0 %

40,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญม าชาติ

100,800

120,800

85,300

50,000

180 %

140,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

95,000

89,400

297,250

296,600

1.15 %

300,000

150,000

150,000

150,000

0

100 %

150,000

45,000

45,000

45,000

50,000

0 %

50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกรานต, ตุ้ม
โฮม
โครงการจัดงานประเพณีแ เทียนเข้า
พรรษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการวันขึ้นปีใ ม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

19,744

20,000

20,000

20,000

0 %

20,000

2,000

9,150

10,850

15,000

0 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

509,544

534,350

723,400

471,600

790,000

รวมงบดาเนินงาน

509,544

534,350

723,400

471,600

790,000

0

10,000

0

0

0 %

0

0

0

10,000

10,000

0 %

10,000

10,000

0

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

519,544

544,350

733,400

481,600

800,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

609,544

764,350

923,400

571,700

895,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุนเอกชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

886,180

828,629

1,013,700

1,163,380

19.28 %

1,387,640

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

55,500

8.11 %

60,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

560,280

595,740

630,660

669,600

5.36 %

705,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

732,720

762,120

792,720

830,280

3.41 %

858,600

83,280

61,080

37,920

21,600

-88.89 %

2,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,304,460

2,289,569

2,517,000

2,740,360

3,014,120

รวมงบบุคลากร

2,304,460

2,289,569

2,517,000

2,740,360

3,014,120

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

1,000

-50 %

500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

0

2,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

1,500
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

6,808

6,080

2,880

15,000

-33.33 %

10,000

49,750

100,000

0

0

100 %

10,000

7,920

0

0

0

0 %

0

18,041.25

116,470

16,650

319,000

-68.65 %

100,000

82,519.25

222,550

19,530

334,000

14,751

15,635

14,448

20,000

0 %

20,000

136,400

78,325

78,665

100,000

0 %

100,000

7,178

10,121

4,516

25,000

-20 %

20,000

282,711

467,989

162,660

160,000

-18.75 %

130,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

10,190

56,800

18,850

20,000

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

39,620

56,300

58,300

50,000

-20 %

40,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

2,000

0 %

2,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

7,800

14,300

19,750

15,000

-33.33 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

23,950

56,680

35,040

30,000

-33.33 %

20,000

4,450

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการถนน ีเขียว
โครงการวางผังเมืองรวม
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

120,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง

วั ดุ ารวจ
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ประมาณการ
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ยอดต่าง (%)
-52.38 %

ปี 2564

336,400

295,970

158,656

168,000

80,000

รวมค่าวัสดุ

863,450

1,052,120

550,885

595,000

447,000

รวมงบดาเนินงาน

945,969.25

1,274,670

570,415

931,000

568,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู

79,600

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

20,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก

11,000

0

11,000

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารชนิดบานเลื่อนกระจก
ทรง ูง

6,500

0

0

0

0 %

0

0

0

0

37,200

-100 %

0

0

40,000

0

24,000

-100 %

0

0

0

0

22,000

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ถังน้าแบบพลา ติก
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้าบาดาล (ปัมน้าบาดาล รือปัม
ซับเมอร )
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแตงพุมไม้ขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช้
เครื่องยนต แบบมือถือ
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ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องตัด ญ้าแบบล้อจักรยาน

0

24,000

0

0

0 %

0

เครื่องตัด ญ้า ะพายไ ล แบบข้อแข็ง

0

19,000

0

0

0 %

0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

0

0

9,300

0

0 %

0

แทนตัดไฟเบอร

0

0

8,900

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับประมวล
ผล

0

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอร รือ
LED ี

0

0

0

15,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

4,300

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับประมวล
ผล แบบที่ 2

29,000

0

30,000

30,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

7,700

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดา (30 น้า/นาที)

7,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet
Printer) า รับกระดาษขนาด A3

7,900

0

0

0

0 %

0

170,500

83,000

63,500

128,200

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมค่าครุภัณฑ์

22,000
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รวมงบลงทุน

170,500

83,000

63,500

128,200

22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

3,420,929.25

3,647,239

3,150,915

3,799,560

3,604,620

77,710

32,363.67

0

0

0 %

0

0

0

43,734

50,000

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

77,710

32,363.67

43,734

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

77,710

32,363.67

43,734

50,000

50,000

0

0

0

295,300

0

0

0

295,300

0

0

0

253,800

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ม้อแปลงไฟฟ้า านักงานเทศบาลตาบล
วานรนิวา
รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ ร้างโดม ลังคาเ ล็กทางเดิน
เข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลวานร
นิวา

-100 %

0
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ประมาณการ

ปี 2561
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โครงการกอ ร้างป้ายโครงการ 1 อาเภอ 1
ถนนเฉลิมพระเกียรติ

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างป้ายโครงการ วน
าธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกา
ม ามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0

0

0

233,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรั้ว ค ล. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวา

0

0

0

205,900

-100 %

0

0

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างขยายถนน ค ล. ถนนราช
กิจรัง รรคฝั่งทิศตะวันออก

0

0

234,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างขยายถนน นามบิน ซอย6
( ลัง ้อง มุดเฉลิมพระเกียรติ)

0

0

0

497,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลทติกคอนกรีต
ทับ น้าถนน ค ล.เดิม ถนนข้างอาคาร
ตลาด ด ฝั่งทิศตะวันตก ขนาดกว้าง
6.80-7.35 เมตร นา 0.05 เมตร
โครงการยาวไมน้อยกวา 89.00 เมตร พื้นที่
แอ ฟั ทติกไมน้อยกวา 623.00 ตาราง
เมตร

0

0

0

0

100 %

223,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการ วน าธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกา ม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลทติกคอนกรีต
ทับ น้าถนน ค ล.เดิม ถนนข้างอาคาร
ตลาด ดฝั่งทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 7.00
เมตร นา 0.05 เมตร โครงการยาวไมน้อย
กวา 90.00 เมตร พื้นที่แอ ฟั ทติก ไม
น้อยกวา 630.00 ตารางเมตร

0

0

0

0

100 %

225,000

โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลทติกคอนกรีต
ทับ น้าถนน ค ล.เดิม ถนนด้าน ลังอาคาร
ตลาด ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร นา
0.05 เมตร โครงการยาวไมน้อยกวา
180.00 เมตร พื้นที่แอ ฟั ทติก ไมน้อย
กวา 1,080 ตารางเมตร

0

0

0

0

100 %

381,000

620,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้า ถนนนิราศ
ทุกขฝั่งทิศใต้

0

0

489,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้าถนนเกษมศรี

0

0

427,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้าถนนนิวา
ถาน จากแยกถนนบารุงเมืองถึงแยกถนน
ราชกิจรัง รรค ขนาดทอเ ้นผานศูนยกลาง
0.60 เมตร พร้อมบอพัก ค ล.ความยาวไม
น้อยกวา 194.00 เมตร

0

0

0

0

100 %

659,000

โครงการกอ ร้างทอระบายน้า
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โครงการกอ ร้างทอระบายน้าพร้อมบอพัก
ค ล. ถนนราชกิจรัง รรคฝั่งทิศตะวันตก
ของถนนทาง ลวง มายเลข 222

0

0

0

499,100

-100 %

0

โครงการกอ ร้างประปา อถัง ูงระบบ
บาดาล

0

0

0

453,800

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าภายใน วน
าธารณะ

0

200,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า าเร็จรูปตัว
ยู ถนน ุขราษฎรด้านทิศตะวันออก

0

0

204,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างศูนยการเรียนรู้

528,000

0

0

0

0 %

0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก

558,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุง ซอมแซม ติดตั้งตู้ไฟฟ้า
อาคารที่พักผู้โดย าร

0

0

146,000

0

0 %

0

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

0

480,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประ งคภายใน วน าธารณะเทศบาล
ตาบลวานรนิวา , นามออกกาลังกายและ
นามเด็กเลนเทศบาลตาบลวานรนิวา

0

0

0

0

100 %

499,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,706,000

680,000

1,500,000

2,942,600

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

1,987,000
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รวมงบลงทุน

1,706,000

680,000

1,500,000

3,237,900

1,987,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

1,783,710

712,363.67

1,543,734

3,287,900

2,037,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5,204,639.25

4,359,602.67

4,694,649

7,087,460

5,641,620

0

0

0

15,735

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

15,735

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

15,735

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

0

15,735

0

รวมแผนงานการเกษตร

0

0

0

15,735

0

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการป้องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผ ม
ผ าน (IMP)

-100 %

0
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

88,830

88,830

0

0

0 %

0

0

0

102,200

0

0 %

0

88,830

88,830

102,200

0

0

4,970

4,950

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

4,970

4,950

5,000

1,000

รวมงบดาเนินงาน

88,830

93,800

107,150

5,000

1,000

เครื่องขยายเ ียงกลางแจ้ง

0

0

12,000

0

0 %

0

ลาโพงฮอรน

0

0

12,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

24,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

0

24,000

0

0

รวมงานตลาดสด

88,830

93,800

131,150

5,000

1,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

-80 %

1,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

531,090

528,930

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

692,720

0

0 %

0

1)โครงการจ้างเ มาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติ น้าที่ประจาโรงฆา ัตวเทศบาล
ตาบลวานรนิวา

0

0

0

698,880

0 %

698,880

531,090

528,930

692,720

698,880

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,170

5,000

4,980

5,000

0 %

5,000

วั ดุกอ ร้าง

4,980

0

0

0

0 %

0

40,250

0

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

47,400

5,000

4,980

5,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

578,490

533,930

697,700

703,880

703,880

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

578,490

533,930

697,700

703,880

703,880

รวมแผนงานการพาณิชย์

667,320

627,730

828,850

708,880

704,880

รวมค่าใช้สอย

698,880

ค่าวัสดุ

วั ดุอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้เงินต้น

2,458,366.45

2,519,657

2,582,786.03

1,501,740

3 %

1,546,790

คาชาระดอกเบี้ย

534,651.61

473,361.06

410,232.03

345,210

-13.05 %

300,160

248,841

242,780

216,354

255,270

2.13 %

260,700

0

0

10,420

10,420

0.1 %

10,430

33,730

29,750

50,000

100,000

-50 %

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

5,172,800

5,409,500

5,758,800

6,274,800

1.55 %

6,372,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,482,400

1,676,000

1,698,400

1,939,200

-10.15 %

1,742,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

47,000

54,000

46,500

60,000

-10 %

54,000

95,330

0

58,600

100,000

0 %

100,000

519,449.77

586,551.63

0

0

0 %

0

0

0

642,140.3

648,410

0.35 %

650,660

36,090

0

0

10,000

0 %

10,000

585,900

652,090

657,670

663,130

-4.02 %

636,440

5,256

5,256

5,256

5,260

0 %

5,260

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
เงินชวยเ ลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

ารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
รายจายตามข้อผูกพัน
เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
362.6 %

ปี 2564

0

122,508

122,508

122,510

566,730

รวมงบกลาง

11,219,814.83

11,771,453.69

12,259,666.36

12,035,950

12,305,570

รวมงบกลาง

11,219,814.83

11,771,453.69

12,259,666.36

12,035,950

12,305,570

รวมงบกลาง

11,219,814.83

11,771,453.69

12,259,666.36

12,035,950

12,305,570

รวมแผนงานงบกลาง

11,219,814.83

11,771,453.69

12,259,666.36

12,035,950

12,305,570

รวมทุกแผนงาน

56,180,431.71

56,450,798.07

56,191,004.22

65,515,490

64,547,300

น้า : 1/104
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลวานรนิวา
า ภ วานรนิวา

จัง วัด ลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,547,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,522,640 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,367,440 บาท

รวม

2,727,360 บาท

งิน ดื นนาย /ร งนาย

จานวน

725,760 บาท

พื่ จ่าย งิน ดื นนาย ทศมนตรี/ร งนาย ทศมนตรี 2 คน
งินค่าต บ ทนประจาตา น่งนาย /ร งนาย

จานวน

180,000 บาท

พื่ จ่าย งินค่าต บ ทนประจาตา น่งนาย ทศมนตรี/ร ง
นาย ทศมนตรี 2 คน
งินค่าต บ ทนพิ ศษนาย /ร งนาย

จานวน

180,000 บาท

จานวน

207,360 บาท

จานวน

1,434,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่ จ่าย งินค่าต บ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรี/ร งนาย
ทศมนตรี 2 คน
งินค่าต บ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย งค์ าร
บริ าร ่วนตาบล
พื่ จ่าย งินค่าต บ ทน ลขานุ ารนาย ทศมนตรี/ที่ปรึ ษา
นาย ทศมนตรี
งินค่าต บ ทน มาชิ ภา งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
พื่ จ่าย งินค่าต บ ทนประธาน ภา ทศบาลตาบลวานร
นิวา ร งประธาน ภา ทศบาลตาบลวานรนิวา ละ มาชิ ภา
ทศบาลตาบลวานรนิวา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,640,080 บาท

งิน ดื นพนั งาน

จานวน

2,600,760 บาท

พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นพนั งาน ทศบาล
ประจาปี ตา น่งปลัด ทศบาล ร งปลัด ทศบาล ัว น้า านั
ปลัด ทศบาล ัว น้าฝาย านวย าร นั ทรัพยา รบุคคลปฏิบัติ
าร จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน
งินประจาตา น่ง

จานวน

270,000 บาท

พื่ จ่าย งินประจาตา น่ง ละ งิน พิ่มค่าต บ ทนพิ ศษปลัด
ทศบาล งินประจาตา น่ง ร งปลัด ทศบาล ัว น้า านั ปลัด
ทศบาล ละ ัว น้าฝาย านวย าร
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

769,320 บาท

พื่ จ่ายค่าต บ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าต บ ทน
พนั งานจ้าง ตา น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานธุร าร ละพนั งานขับ
รถยนต์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

รวม

2,056,500 บาท

รวม

13,500 บาท

จานวน

12,500 บาท

จานวน

1,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น
1. งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 500 บาท
2. งินค่าต บ ทนคณะ รรม ารประจา ภา ทศบาล ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท
3. งินค่าต บ ทน าร บ ตั้งไว้ 1,000 บาท
4. งินค่าต บ ทนคณะ รรม ารประ มินผลงานพนั งาน ทศบาล
ตั้งไว้ 1,000 บาท
ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
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ค่าใช้สอย

รวม

1,673,000 บาท

พื่ ด ลงานประชา ัมพันธ์ จานวน

96,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
โครง ารจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน พื่ ด ลงานประชา
ัมพันธ์ จานวน 1 คน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2563
รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายประ บ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะค่าใช้ ย วั ดุ ละค่า
าธารณปโภค
2) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ งซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 25 ลาดับที่ 2
โครง ารจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน ทาความ ะ าด าคาร ถาน จานวน
ที่ราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน ทาความ ะ าด
าคาร ถานที่ราช ารจานวน 2 คน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2563
รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายประ บ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะค่าใช้ ย วั ดุ ละค่า
าธารณปโภค
2) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 25 ลาดับที่ 1

192,000 บาท
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รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จานวน

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างจัดทาวาร ารผล
งาน ทศบาล ค่าถ่าย าร ค่า ย็บ นัง ื รื ข้าป นัง ื ค่า
จ้าง มาทาปายประชา ัมพันธ์ ค่าโฆษณา ละ ผย พร่ ค่า บี้ย
ประ ัน ค่าใช้จ่ายใน าร ดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่าติดตั้ง
ไฟฟา ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้าง มาขนย้ายติดตั้งระบบ ล้ งวงจร
ปิด าวิทยุ ื่ าร ฯลฯ
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร
จานวน

230,000 บาท

1. ค่ารับร งใน ารต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000
บาท
2. ค่า ลี้ยงรับร งใน ารประชุม ภาท้ งถิ่น รื คณะ รรม าร
รื นุ รรม ารที่ได้รับ าร ต่งตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ื
ั่ง ารข ง ระทรวงม าดไทย ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวันรัฐพิธี ฉลิมพระชนมพรรษา/วันปิยม
าราช งานรัฐพิธี ื่นๆ (รวมถึงงาน ื่นๆ ซึ่ง ี่ยวข้ ง ับงานรัฐ
พิธี) ตั้งไว้ 150,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่าชดใช้ค่า ีย าย รื ค่า ินไ มทด ทน
พื่ จ่าย ป็นค่าชดใช้ค่า ีย าย รื ค่า ินไ มทด ทน ช่น รณี
รถข ง ปท. ่ ใ ้ ิดความ ีย าย ซึ่ง ป็นไปด้วยความ มาะ
ม ละ ื่นๆที่ ียวข้ ง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นตาม นัง ื ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 รื่ ง าร ่ง งินคืน งทุนทด
ทนผ้ประ บภัย รณีรถข ง ปท. ่ ใ ้ ิดความ ีย าย
2) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น

จานวน

5,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า
า าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ข ง
คณะผ้บริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ละ
พนั งานจ้าง รื บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ นุญาต รื นุมัติใ ้
ดินทางไปราช าร พื่ ประชุม ฝึ บรม บรม ัมมนา ด
งาน รื ไปติดต่ ราช าร ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น

จานวน

250,000 บาท

น้า : 6/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ค่าใช้จ่ายใน ารรับ- ่ง ด็จ
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับ- ่ง ด็จพระ จ้า ย่ ัว ละ ม ด็จ
พระนาง จ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้ มด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
ทุ พระ งค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ใน าร ด็จปฏิบัติภาร ิจ ณ
จัง วัด ลนคร, ใน ารจัดทาซุ้ม ฉลิมพระ ียรติฯ ารจัด า
พระบรม าทิ ลั ษณ์ ครื่ ง มาย ัญลั ษณ์ พระปรมภิไธย วั ดุ
ุป รณ์ต่างๆ ช่น ปายไวนิล ธงประดับ ตรา ัญญาลั ษณ์ ค่า
า าร ค่า ครื่ งดื่ม ค่า ุป รณ์ ค่ายานพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นที่
จา ป็นใน ารรับ ด็จ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่มท 0318/ว
2795 ลงวันที่ 3 ันยายน 2540 รื่ ง ารตั้งงบประมาณ ละ
าร บิ จ่าย งิน ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับ ด็จฯ
2) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น
3) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 141
ลาดับที่ 10

จานวน

20,000 บาท

น้า : 7/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ค่าใช้จ่ายใน าร ลื ตั้งผ้บริ ารท้ งถิ่น/ มาชิ ภาท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ลื ตั้งนาย ทศมนตรี, มาชิ ภา
ทศบาล รณีครบวาระ, รณี ลื ตั้งใ ม่ รื รณี ลื ตั้ง
ซ่ ม ช่น ค่าต บ ทนคณะ รรม าร ลื ตั้ง ผ้ านวย าร าร
ลื ตั้ง ค่าต บ ทนคณะ รรม ารประจา น่วย ลื ตั้ง ค่าต บ
ทนคณะ นุ รรม าร ค่าวั ดุ ุป รณ์ใน าร ลื ตั้ง ละค่าใช้
จ่าย ื่นๆ ี่ยว ับ าร ลื ตั้ง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ื ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
รื่ ง ารซั ซ้ ม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่ ป็นค่า
ใช้จ่ายใน ารดา นิน าร ลื ตั้งท้ งถิ่น
2. นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด มท 0808.2/ว1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารปฏิบัติ ารจัดตั้ง
งบประมาณ ใช้จ่าย งิน ะ ม ละ งินทุน าร ง ะ มข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น พื่ ป็นค่าใช้ า รับ าร ลื ตั้งท้ งถิ่น
3. นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 142
ลาดับที่ 12

จานวน

500,000 บาท

น้า : 8/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

โครง ารพัฒนาบุคลา ร ทศบาลตาบลวานรนิวา

จานวน

200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารพัฒนาบุคลา ร ทศบาลตาบลวานร
นิวา โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่าต ต่ง ถานที่ บรม ค่า
วั ดุ ค่า ครื่ ง ขียน ค่า ระ ป๋า ค่าถ่าย าร ค่าพิมพ์ าร
ละ ิ่งพิมพ์ า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ บรม ค่า ช่า ุป รณ์
ต่างๆ ใน ารฝึ บรม ค่าข ง มนาคุณใน ารดงาน ค่า า ารว่าง
ละ ครื่ งดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่ายานพา นะ ค่า
ปายโครง ารค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นใน าร บรม า รับ ารจัดทา
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ บรมข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 137
ลาดับที่ 1
โครง ารวัน ทศบาล
จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารวัน ทศบาล ช่น ค่าจ้าง มา
ประ บ า าร ค่า า ารว่าง ค่าปาย ค่าวั ดุต่างๆ ละค่าใช้
จ่ายราย าร ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ งฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ บรมข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้ง 3 พ.ศ.2563 น้า 26 ลาดับที่ 3

น้า : 9/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งข ง ละค่า รง
งาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย ่วน รณีที่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ป็นผ้ดา นิน ารซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน งใ ้ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานข งบุคคลภายน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย
(2) ค่า ิ่งข งที่ซื้ มาใช้ใน ารบารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่า
วั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่ ง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 ม ราคม 2563 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายใน
ารประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ
ค่าใช้ ย ละค่า าธารณปโภค
4) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ านั
งาน ช่น ระดาษ มึ ดิน ปา า ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร บบ
พิมพ์ ซ ง ธงชาติ ธงตรา ัญลั ษณ์ พระบรมฉายาลั ษณ์ ฯลฯ

น้า : 10/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ล ด
ไฟฟา บร ร์ ม้ ปลงไฟฟา ลาโพง ไมโครโฟน ขา
ตั้ง ไมโครโฟน ไฟฉาย ป ตไลท์ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ้วน้าจานร ง มีด ตาไฟฟา ตา
รีด ระทะไฟฟา ม้ ไฟฟารวมถึง ม้ ุงข้าวไฟฟา ระติ น้า
ร้ น ระติ น้า ข็ง ถัง ๊ ไมโคร วฟ ฯลฯ
วั ดุ ่ ร้าง

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ่ ร้าง ช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ี ทิน น ร์ ปนซี มนต์ ทราย ิฐ รื ซี มนต์
บล็ ัง ะ ี ตะป ค้ น คีม ชะ ลง จ บ ียม ิ่ว ขวาน ว่าน
ลื่ ย ครื่ งวัดขนาด ล็ (ตลับ มตร ล ดิ่ง) ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ต รี่ ยาง
น ยางใน ัว ทียน ไขควง น ต ละ ร ระจ ม งข้างรถ
ยนต์ ม้ น้ารถยนต์ ฟิล์ม ร ง ง ข็มขัดนิรภัย ม่ รง ล็ ค
ียร์ ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น

จานวน

120,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามันจารบี น้ามัน ครื่ ง ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่
จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียน
โป ต ร์ พ่ ัน ละ ี ฟิล์ม มมโมรี่ าร์ด ถบบันทึ ียง รื
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโ ทป, ผ่นซีดี) ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร์
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุค มพิว ต ร์ ช่น ตลับผง มึ า รับ ครื่ ง
พิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต่ นื่ ง ผง ปน ั ขระ รื ปน
พิมพ์ มา ์ ครื่ ง ่านข้ มล บบซีดีร ม โปร รมค มพิว ต ร์
รื ซ ฟต์ วร์ ฯลฯ

จานวน

20,000 บาท

น้า : 11/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

88,700 บาท

รวม

58,700 บาท

จานวน

5,000 บาท

ครุภัณฑ์ านั งาน
ครื่ งดดฝุน บบ ้ง
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งดดฝุน บบ ้ง จานวน 1 ครื่ งๆ
ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- าลังม ต ร์ไม่น้ ย ว่า 2,000 วัตต์
- ความจุฝุนไม่น้ ย ว่า 1.8 ลิตร
- มีรับประ ันไม่น้ ย ว่า 1 ปี
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 29 ลาดับที่ 2

น้า : 12/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

คาน์ ต ร์ประชา ัมพันธ์
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ คาน์ ต ร์ประชา ัมพันธ์ จานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 120 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 60 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 115 ซนติ มตร
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 29 ลาดับที่ 1

จานวน

8,000 บาท

น้า : 13/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ต้ ดน้าร้ น-น้า ย็น บบถังคว่า
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ดน้าร้ น-น้า ย็น บบถังคว่า จานวน 1
ครื่ ง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ต้ทาน้าร้ น-น้า ย็น
- บบตั้งพื้น ถังน้าด้านบน
- มีความ ข็ง รง
- มีรับประ ันไม่น้ ย ว่า 1 ปี
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 163
ลาดับที่ 9

จานวน

6,000 บาท

น้า : 14/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ต้ ็บ ฟม

ารชนิด 20 ช่ ง

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ็บ ฟม ารชนิด 20 ช่ ง จานวน 2
ลังๆ ละ 3,200 บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 92 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 31 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 96 ซนติ มตร
- มีล้ ลื่ น คลื่ นย้ายได้ ะดว
- ต้ ็บ ารโทน ี ขียว
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

จานวน

6,400 บาท

น้า : 15/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ต้ ็บ

ารชนิดบาน ลื่ นทึบ ขนาด 4 ฟุต

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ็บ ารชนิดบาน ลื่ นทึบ ขนาด 4
ฟุต จานวน 1 ลัง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 80 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 40 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 85 ซนติ มตร
- ต้ ็บ ารโทน ี ขียว
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

จานวน

4,000 บาท

น้า : 16/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ต้ ็บ

ารชนิดบาน ลื่ นทึบ ขนาด 4 ฟุต พร้ มฐานร ง

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ็บ ารชนิดบาน ลื่ นทึบ ขนาด 4
ฟุต จานวน 1 ลังๆละ 4,500 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 80 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 40 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 85 ซนติ มตร
- พร้ มฐานร ง
- ต้ ็บ ารโทน ี ขียว
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

จานวน

4,500 บาท

น้า : 17/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ต้ งวาง นัง ื 2 บาน ปิด ระจ ใ
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ งวาง นัง ื 2 บาน ปิด ระจ จานวน 1
ลัง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 80 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 30 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 200 ซนติ มตร
- มีชั้นวางข ง 6 ชั้น
- ประตบาน ปิด ระจ ใ
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

จานวน

8,500 บาท

น้า : 18/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งพิมพ์ บบฉีดพร้ มติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ครื่ ง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์(Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ ียดใน ารพิมพ์ไม่น้ ย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้ ย ว่า 19 น้าต่ นาที(ppm) รื 8.8 ภาพต่ นาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่าง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้ ย
ว่า 15 น้าต่ นาที(ppm) รื 5 ภาพต่ นาที(ipm)
- มีช่ ง ชื่ มต่ (Interface) บบ USB 2.0 รื ดี ว่า จานวนไม่
น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้ ย ว่า 50 ผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1. ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ
ังคม ฉบับ ดื น พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 43 น้า 15-16
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 162
ลาดับที่ 5

จานวน

4,300 บาท

น้า : 19/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ครื่ ง าร งไฟฟา ขนาด 2 kVA
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ครื่ ง าร งไฟฟา ขนาด 2 kVA จานวน 1
ครื่ ง ( า รับ ครื่ ง ิน ต ร์ น็ต ่วน ลาง ทศบาลตาบลวานร
นิวา ) โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟาด้านน ไม่น้ ย ว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วง รงดันไฟฟา Input (VAC) ไม่น้ ย ว่า 220+/-20%
- มีช่วง รงดันไฟฟา Output (VAC) ไม่มา ว่า 220+/-10%
- ามารถ าร งไฟฟาที่ Full Load ได้ไม่น้ ย ว่า 5 นาที
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1. ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ
ังคม ฉบับ ดื น พฤษภาคม 2563 ลาดับที่ 64 น้า 22
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 น้า 29 ลาดับที่ 3
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่า ่ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
โครง ารจัดทาปายประชา ัมพันธ์
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดทาปายประชา ัมพันธ์
- บบ ลังคา ลมิ นียม ามารถปิดประ าศได้ทั้ง งด้าน
-ขนาดข งบ ร์ด ว้างไม่น้ ย ว่า 120 ซนติ มตร
-ขนาดความยาวไม่น้ ย ว่า 240 ซนติ มตร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย
านาจ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย านาจใ ้
่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 27 ลาดับที่ 4

น้า : 20/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน์
พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุน ิ่ง าชาด า ภ วานรนิวา
พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุน ิ่ง าชาด า ภ วานรนิวา
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื ิ่ง าชาดที่ 36/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
3) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
4) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4427
ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ ละ าร บิ จ่าย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น
5) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
ลงวันที่ 24 ันยายน 2561 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางปฏิบัติ ารตั้ง
งบประมาณ ละ าร บิ จ่าย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น พื่ นับ นุนภาร ิจข ง ล่า าชาดจัง วัด
6) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 84
ข้ 1

น้า : 21/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

งานบริหารงานคลัง

รวม

4,669,860 บาท

รวม

2,947,760 บาท

รวม

2,947,760 บาท

งิน ดื นพนั งาน

จานวน

2,652,080 บาท

พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นพนั งาน ทศบาล
ประจาปี ตา น่ง ผ้ านวย าร งคลัง, ัว น้าฝายบริ ารงาน
คลัง , ัว น้าฝายพัฒนารายได้ , นั วิชา าร งิน ละ
บัญชี 2 ตา น่ง ,นั วิชา ารพั ดุ , จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
ชานาญงาน 2 ตา น่ง
งินประจาตา น่ง

จานวน

78,000 บาท

จานวน

217,680 บาท

รวม

1,718,100 บาท

รวม

406,100 บาท

จานวน

50,500 บาท

ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

1,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

147,600 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่ จ่าย งินประจาตา น่งข งพนั งาน ทศบาล ตา น่ง ผ้
านวย าร งคลัง ,
ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง ละ ัว น้าฝายพัฒนารายได้
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง
พื่ จ่ายค่าต บ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าต บ ทน
พนั งานจ้าง ตา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
1. พื่ จ่าย งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 500
บาท
2. ค่าต บ ทนคณะ รรม ารดา นิน ารจัดซื้ จัดจ้าง ตาม
ระ บียบ ระทรวง ารคลังว่าด้วย ารจัดซื้ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ตั้งไว้ 50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าบ้านพนั งาน ทศบาล

น้า : 22/104
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งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จ่าย ป็น งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรพนั งาน ทศบาล ละ
ล จ้างประจา
ค่าใช้สอย

จานวน

207,000 บาท

รวม

163,000 บาท

จานวน

53,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. พื่ จ่าย ป็นค่า ช่า ครื่ งถ่าย าร ปริมาณ ารถ่ายขั้น
ต่า 20,000 ผ่น/ ดื น จานวน 1 ครื่ ง ค่า ช่า ดื น
ละ 4,000 บาท จานวน 12 ดื น ป็น งิน 48,000 บาท (ตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะค่าใช้
ย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค)
2. รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ 5,000 บาท ช่น ค่า ย็บ
นัง ื รื ข้าป นัง ื ค่าจัดทาปายประชา ัมพันธ์ ละปาย
ต่างๆ ค่าล้าง ัดขยายรป ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้างบุคคลภาย
น ดา นิน ารใดที่มิใช่ ารประ บดัด ปลง ละต่ ติมครุภัณฑ์
รื ิ่ง ่ ร้างใดๆ ละ ื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายตามระ บียบ ระทรวง
ารคลังว่าด้วย ารจัดซื้ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

น้า : 23/104
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
ละน ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พั ค่า
พา นะ ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ค่าลง
ทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็น
ใน าร ดินทางไปราช าร ข งพนั งาน ่วนท้ งถิ่น ละ
พนั งานจ้าง รื บุคคล
คณะบุคคลที่ได้รับ นุญาต รื นุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่
ประชุม ฝึ บรม บรม
ัมมนา ดงาน รื ไปติดต่ ราช าร ละค่าใช้จ่าย ื่นๆที่ ี่ยว
ข้ ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง
จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
โครง ารจัดทาข้ มล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์ ิน
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดทาข้ มล ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์ ิน พื่ ารวจ ละปรับปรุงข้ มล ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์ ินประจาปี โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับค่า
วั ดุ ครื่ ง ขียน ละ ุป รณ์ ค่าถ่าย าร ค่าพิมพ์ าร
ละ ิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่ ื่ าร ค่าจ้างบุคคลภายน
ใน ารดา นิน ารจัดทาข้ มล ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย์ ิน ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นใน ารจัดทาข้ มล ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์ ิน
- ป็นไปพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 142
ลาดับที่ 13
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ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

86,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซมทรัพย์ ิน พื่ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งข ง ละค่า รง
งาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย ่วน รณีที่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ป็นผ้ดา นิน ารซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน งใ ้ปฏิบัติดังนี้
(1)ค่าจ้าง มา รงงานข งบุคคลภายน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย
(2)ค่า ิ่งข งที่ซื้ มาใช้ใน ารบารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่า
วั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
(1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ณฑ์ าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 รื่ ง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ
ละ ารจา น ประ ภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
(3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
(4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่าย
ใน ารประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ลั ษณะค่าใช้ ย ละค่า าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ านั งาน ช่น นัง ื ครื่ งคิด ลข ไม้
บรรทัด ล็ รรไ ร ้า ี้
พลา ติ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ บบพิมพ์ ฯลฯ
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงาน
ครัว ช่น ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรป มีด ผงซั
ฟ บ่ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ข่ง ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง

จานวน

1,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น ไขควง ประ จ ม่
รง ุญ จปา ตาย ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊ ต ละ ร าย
ไมล์ ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น
จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ช่น ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้
พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่ ง ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร์

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,063,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

660,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ระ ไฟฟา าคาร านั งาน นาม ี า
ลาง ประปา ถัง ง ุขา าธารณะ ตลาด ทศบาล 1 (ตลาด
ผ้า) ตลาด ด ทศบาลตาบลวานรนิวา โรงฆ่า ัตว์ โรง รียน
นุบาล ทศบาลวานรนิวา ศนย์พัฒนา ล็ ทศบาลตาบลวานร
นิวา โรง รียนผ้ ง ายุ ทศบาลตาบลวานรนิวา ศนย์ าร รียน
ร้ ครื่ ง ียงไร้ าย าคาร OTOP ถานีขน ่ง บข . วน
าธารณะ ทศบาลตาบลวานรนิวา ระ ไฟฟา าธารณะ
ิน 10 % ฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

240,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุค มพิว ต ร์ ช่น ผ่น รื จานบนทึ
ข้ มล ุป รณ์บันทึ ข้ มล ตลับผง มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ
ล ซ ร์ น่วยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีร มไดร์ฟ ผง ปน
ั ขระ รื ปนพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

พื่ จ่าย ป็นค่าน้าประปาใน าคาร านั งาน ตลาด ด ทศบาล
ตาบลวานรนิวา โรงฆ่า ัตว์ โรง รียน นุบาล ทศบาลวานร
นิวา ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลวานรนิวา โรง รียนผ้ ง
ายุ ทศบาลตาบลวานรนิวา วน าธารณะตาบลวานร
นิวา ศนย์ าร รียนร้ าคาร OTOP ุขา าธารณะ ฯลฯ

น้า : 26/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบริ ารโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์ คลื่ นที่ ฯลฯ
ค่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

18,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ
ค่าบริ าร ื่ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

140,000 บาท

รวม

4,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รวม

4,550,288 บาท

รวม

4,302,788 บาท

รวม

4,302,788 บาท

จานวน

1,922,828 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบริ าร ื่ าร ละโทรคมนาคม ช่น ค่า
โทรภาพ(โทร าร)
ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับระบบ ิน ท ร์ น็ต ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านั งาน
โต๊ะวางค มพิว ต ร์
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ โต๊ะวางค มพิว ต ร์จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 2,000 บาท ป็น งิน 4,000 บาท ประ บด้วยคุณลั ษณะ
ดังนี้
1. มีถาดวางคีย์บ ร์ด บบราง ลื่ น 2. มีช่ งวาง case นวตั้ง 3
. ขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 80 ซม. ลึ ไม่น้ ย ว่า 40 ซม. งไม่
น้ ย ว่า 75 ซม.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นพนั งาน ทศบาล
ประจาปี ตา น่ง ัว น้าฝายป คร ง นั จัด ารงานทะ บียน
ละบัตรชานาญ าร นั จัด ารงาน ทศ ิจชานาญ าร นั
วิ คราะ ์นโยบาย ละ ผนปฏิบัติ าร/ชานาญ าร นิติ รปฏิบัติ
าร จ้าพนั งานป ง ัน ละบรร ทา าธารณภัยชานาญงาน

น้า : 27/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

งินประจาตา น่ง

จานวน

18,000 บาท

พื่ จ่าย งินประจาตา น่ง ัว น้าฝายป คร ง
ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

555,120 บาท

พื่ จ่ายค่าจ้างล จ้างประจา ละ งินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ตา น่งพนั งานขับรถยนต์ดับ พลิง จานวน 2 ัตรา
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,799,640 บาท

พื่ จ่ายค่าต บ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าต บ
ทน พนั งานจ้าง ตา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนั งานทะ บียน ละ
พนั งานดับ พลิง
งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง

จานวน

7,200 บาท

พื่ จ่าย งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจ้าง ตา น่ง
พนั งานดับ พลิง

น้า : 28/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

งบดาเนินงาน

รวม

145,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม
พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งข ง ละค่า รง
งาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย ่วน รณีที่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ป็นผ้ดา นิน ารซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน
(1) ค่าจ้าง มา รงงานข งบุคคลภายน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
ย
(2) ค่า ิ่งข งที่ซื้ มาใช้ใน ารบารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา
ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่ ง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ์ 2562 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่าย
ใน ารประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ลั ษณะค่าใช้ ย ละค่า าธารณปโภค
4) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

น้า : 29/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ค่าวัสดุ

รวม

95,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟาปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ล ด
ไฟฟา บร ร์ ม้ ปลงไฟฟา ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย ป ตไลท์ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ต รี่ ยาง
น ยางใน ัว ทียน ไขควง น ต ละ ร ระจ ม งข้างรถ
ยนต์ ม้ น้ารถยนต์ ฟิล์ม ร ง ง ข็มขัดนิรภัย ม่ รง ล็ ค
ียร์ ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น

จานวน

40,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน ๊ ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่ ง ฯลฯ
วั ดุ ครื่ ง ต่ง าย
จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่ ง ต่ง าย ช่น ชุดผจญ พลิง ครื่ ง บบ
ื้ าง ง ผ้า ครื่ ง มายยศ ละ ัง ัด, ถุง
ท้า, ร ง ท้า, ข็มขัด, มว , ผ้าผ ค ฯลฯ
วั ดุ ครื่ งดับ พลิง
จานวน

25,000 บาท

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่ งดับ พลิง ช่น ครื่ งดับ พลิง ถังดับ
พลิง าย ่งน้าดับ พลิง ข้ ย ดับ พลิง ฯลฯ

น้า : 30/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

102,500 บาท

รวม

102,500 บาท

จานวน

8,000 บาท

ครุภัณฑ์ านั งาน
ต้ ็บ

ารชนิดบาน ลื นทึบ ขนาด 4 ฟุต

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ็บ ารชนิดบาน ลื่ นทึบ ขนาด 4
ฟุต จานวน 2 ลังๆละ 4,000 บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 80 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 40 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 85 ซนติ มตร
- ต้ ็บ ารโทน ี ขียว
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

น้า : 31/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ต้ ล็ บาน ลื่ น ระจ ทรง ง ขนาด 4 ฟุต
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ็บ ารชนิดบาน ลื่ นทึบ ขนาด 4
ฟุต จานวน 1 ลังๆละ 4,500 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 4 ฟุต รื ไม่น้ ย ว่า
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 120 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 40 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 180 ซนติ มตร
- มี ุญ จล็ ค
- ต้ ็บ ารโทน ี ขียว
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
4) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

จานวน

4,500 บาท

น้า : 32/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ครุภัณฑ์ ครื่ งดับ พลิง
ชุดดับ พลิง FR Cotton บบภายน

าคาร

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ชุดดับ พลิง FR บบภายน
าคาร จานวน 2 ชุดๆละ 20,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นชุดดับ พลิง FR บบภายน าคาร ใน 1 ชุด ประ บ
ด้วย ื้ + าง ง+ มว ดับ พลิง+ถุงมื ดับ พลิง+ฮดดับ
พลิง โดย นื้ ผ้ามีคุณ มบัติพิ ศษดังนี้
- นื้ ผ้ามีคุณ มบัติทนความร้ นไม่น้ ย ว่า 180 +-5 งศา
ซล ซีย
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
4) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 164
ลาดับที่ 19

จานวน

40,000 บาท

น้า : 33/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

ัวฉีดดับ พลิง บบด้ามปนปรับม่านน้าได้ 3 ระดับ
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ัวฉีดดับ พลิง บบด้ามปนปรับม่านน้าได้ 3
ระดับ จานวน 2 ัวๆละ 25,000 บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- ามารถปรับปริมาณน้าได้ 4 ระดับ
-ตัว ัวฉีดทาจา ลมิ นียม ัลล ยด์ น้า นั บา ข็ง รง
-ได้มาตรฐาน NFPA 1964 STANDARD
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
4) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 164
ลาดับที่ 22

จานวน

50,000 บาท

น้า : 34/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:24

งานเทศกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทน จ้า น้าที่ตารวจ ที่ปฏิบัติ น้าที่ านวย
ความ ะดว ละความปล ดภัยด้าน ารจราจร ซึ่งปฏิบัติงานใ ้
ทศบาลตาบลวานรนิวา
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทน ปพร. รื ผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็น
ประโยชน์ ่ ทศบาลตาบลวานรนิวา

รวม

48,000 บาท

รวม

48,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

208,000 บาท

รวม

195,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 35/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

ค่าใช้สอย

รวม

145,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง ารป ง ัน ละบรร ทาความ ดื ดร้ นข งประชาชนด้าน
าธารณภัย/ ุบัติภัย/ ัคคีภัย
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารป ง ัน ละบรร ทา
ความ ดื ดร้ นข งประชาชนด้าน าธารณ
ภัย/ ุบัติภัย/ ัคคีภัย ใ ้ความช่วย ลื ผ้ประ บความ ดื นร้ น
ด้าน าธารณภัยที่ ิดขึ้นในพื้นที่ ละได้รับประ าศใ ้ ป็นพื้นที่
ประ บภัย าธารณภัย ละใ ้ความช่วย ลื ผ้ประ บภัย
พิบัติ ช่น ค่าถุงยังชีพ ผ้า ่ม ื้ ัน นาว ยารั ษาโรค ครื่ งนุ่ง
่ม ื้ ัน นาว ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าปายโครง าร
ละค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นใน ารจัดทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่ ช่วย ลื
ประชาชนตาม านาจ น้าที่ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2560
2)ระ บียบ ระทรวง ารคลังว่าด้วย งินทดร งราช าร พื่ ช่วย
ลื ผ้ประ บภัยพิบัติ รณีฉุ ฉิน พ.ศ.2556 ละ ้ไข พิ่ม ติม
3) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น
4) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 147 ลาดับที่ 9

น้า : 36/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารป ง ัน ละลด ุบัติ ตุทางถนนในช่วง ทศ าล
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารป ง ัน ละลด
ุบัติ ตุทางถนนในช่วง ทศ าล โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่า
า าร า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าวั ดุไฟฟา ค่าปาย
โครง าร ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นใน ารทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว1634
ลงวันที่ 22 ันยาน 2547 รื่ ง มาตร ารใน ารรั ษาความ
ปล ดภัยนั ท่ ง ที่ยว
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว4202
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รื่ ง ารดา นิน ารป ง ัน ละลด
ุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศ าลปีใ ม่ พ.ศ. 2562
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว1123
ลงวันที่ 9 มษายน 2563 รื่ ง นวทางดา นิน ารป ง ัน ละลด
ุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศ าล ง รานต์ พ.ศ.2563
4) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้า 144
ลาดับที่ 1

จานวน

15,000 บาท

น้า : 37/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติประจา งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ
ารจิต า าพิบัติประจา งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น โดยมีค่าใช้
จ่ายประ บด้วย ค่าวั ดุ ุป รณ์ภาคปฏิบัติ ค่าจ้าง มาประ บ
า าร า ารว่าง ค่า ารประ บ ารฝึ บรม ค่าวั ดุ ครื่ ง
ขียน ค่าปายไวนิล ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ละค่าใช้จ่าย
ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2557
2) นัง ื ระทรวงม าดทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2562
4) นัง ื รม ่ง ริม ารปคร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ์ 2563
5) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 น้า 8 ลาดับที่ 1 ( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 38/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารฝึ บรม พิ่มพนศั ยภาพ ปพร.ในงานป ง ัน ละระงับ
ัคคีภัย ละทัศนศึ ษาดงาน
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารฝึ พิ่มพนศั ย
ภาพ ปพร. ในงานป ง ันระงับ ัคคีภัย ละทัศนศึ ษาด
งาน โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่าวั ดุ ุป รณ์ภาคปฏิบัติ ค่า
จ้าง มาประ บ า าร า ารว่าง ค่า ารประ บ ารฝึ
บรม ค่าวั ดุ ครื่ ง ขียน ค่าปายไวนิล ค่าจ้าง มาต ต่ง ถาน
ที่ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัด
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 147
ลาดับที่ 8 ( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง าร ่ง ริม ละ นับ นุน าร ร้างความปร งด ง มานฉันท์ จานวน
ข งคนในชาติ
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ละ นับ นุน าร ร้าง
ความปร งด ง มานฉันท์ข งคนในชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ บด้วย ค่าจ้าง มาประ บ า าร า ารว่าง ค่าวั ดุ
ครื่ ง ขียน ค่าปาย
ไวนิล ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น
ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ
าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน ี าข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น พ.ศ.2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า ารใช้จ่ายใน ารฝึ บรม ละ
ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติม
3) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 154
ลาดับที่ 22 ( านั ปลัด ทศบาล)

น้า : 39/104

10,000 บาท

น้า : 40/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

งบเงินอุดหนุน

รวม

13,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

13,000 บาท

โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารร่วมืื ใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง งค์ ร จานวน
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น า ภ วานรนิวา จัง วัด ลนคร

13,000 บาท

งิน ุด นุน งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุน งค์ ารบริ าร ่วนตาบล ดื่ ศรีคัน
ไชย า ภ วานรนิวา จัง วัด ลนคร า รับ ป็นค่าใช้จ่ายข ง
ศนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง งค์ รป คร ง
่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ตาม นัง ื งค์ ารบริ าร ่วน ดื่ ศรีคันไชยที่ น 71901/ว
1298 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ารตั้งงบประมาณ ุด
นุนศนย์ปฏิบัติ าร่วมใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
รื่ ง ประ าศ รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น รื่ ง ลั ณฑ์
วิธี ารปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า ค่าใช้จ่าย พื่ ช่วย ลื
ประชาชนตาม านาจ น้าที่ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
5) นัง ื ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ ง
ถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 151
ข้ 17
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

รวม

6,707,270 บาท

รวม

6,558,770 บาท

รวม

6,558,770 บาท

จานวน

4,811,690 บาท

จานวน

60,000 บาท

1. พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นพนั งาน
ทศบาล ประจาปี ตา น่ง ผ้ านวย าร ง ารศึ ษา ัว น้า
ฝาย ่ง ริม ารศึ ษาฯ นั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร/ชานาญ
าร นั วิชา าร งิน ละบัญชีปฏิบัติ าร นั พัฒนาชุมชนชานาญ
าร ตั้งไว้ 1,563,520 บาท
2. พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นผ้ านวย าร ถาน
ศึ ษา/ พนั งานคร ทศบาล โรง รียน นุบาล ทศบาลวานร
นิวา ตั้งจ่ายจา งิน ุด นุน า รับ ารจัด ารศึ ษาภาค
บังคับ ตั้งไว้ 2,635,700 บาท
3. พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นพนั งานคร
ทศบาล ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลวานรนิวา ตั้งจ่าย
จา งิน ุด นุน า รับ นับ นุนศนย์พัฒนา ด็ ล็ ตั้ง
ไว้ 612,470 บาท
งินประจาตา น่ง
พื่ จ่าย งินประจาตา น่งผ้ านวย าร ง ารศึ ษา ละ ัว
น้าฝาย ่ง ริม ารศึ ษาฯ
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งินวิทยฐานะ

จานวน

302,400 บาท

พื่ จ่าย งินวิทยฐานะข งผ้ านวย าร ถานศึ ษา พนั งานคร
ทศบาล (รร. นุบาล ทศบาลฯ ละ ศพด.ฯ) ตั้งจ่ายจา งิน ุด
นุน า รับ ารจัด ารศึ ษา
-ชานาญ าร คนละ 3,500 บาท
-ชานาญ ารพิ ศษ คนละ 5,600 บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนราย ดื นข งผ้ านวย าร ถาน
ศึ ษา พนั งานคร ทศบาล (รร. นุบาล ทศบาลฯ ละ ศพด.ฯ
) ตั้งจ่ายจา งิน ุด นุน ารจัด ารศึ ษา
-ชานาญ ารพิ ศษ คนละ 5,600 บาท
- ป็นไปตาม นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท
0808.4/ว 4298 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,321,680 บาท

1. พื่ จ่ายค่าต บ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าต บ ทน
พนั งานจ้าง (ตา น่งบุคลา ร นับ นุน าร น ละพนั งาน
จ้างทั่วไป รร. นุบาล ทศบาลวานรนิวา ) ตั้งไว้ 236,280
บาท (ตั้งจ่ายจา งิน ุด นุน า รับ ารจัด าร
ศึ ษา จานวน 220,800 บาท ละ งินรายได้ จานวน 15,480
บาท)
2. พื่ จ่ายค่าต บ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าต บ ทน
พนั งานจ้าง(ผ้ช่วยครผ้ด ล ด็ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล
วานรนิวา ) ตั้งไว้ 837,120 บาท (ตั้งจ่ายจา งิน ุด นุน า รับ
นับ นุนศนย์พัฒนา ด็ ล็ จานวน 789,600 บาท ละตั้งจ่าย
จา งินรายได้ จานวน 47,520 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง

จานวน

63,000 บาท

รวม

148,500 บาท

รวม

1,500 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

1. พื่ จ่าย ป็นค่าคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจ้าง (ตา น่ง
บุคลา ร นับ นุน าร น ละพนั งานจ้างทั่วไป ร.ร. นุบาล
ทศบาลวานรนิวา ) ่วน ลางจัด รร ัตราใ ้ ตั้งไว้ 15,480
บาท
2. พื่ จ่าย ป็นค่าคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจ้าง (ตา น่งผ้
ช่วยครผ้ด ล ด็ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลวานร
นิวา ) ่วน ลางจัด รร ัตราใ ้ ตั้งไว้ 47,520 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็น งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ
ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ๆ ช่น ค่าล้าง ัด ขยาย
รป ค่าจัดทาปายประชา ัมพันธ์ โครง าร ค่า ย็บ นัง ื ค่า ข้า
ป นัง ื ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท

น้า : 44/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
ละน ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พั ค่า
พา นะ ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ
ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน
าร ดินทางไปราช าร ข งพนั งาน ่วนท้ งถิ่น ละพนั งาน
จ้าง รื บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ นุญาต รื นุมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่ ประชุม ฝึ บรม บรม ัมมนา ดงาน รื ไป
ติดต่ ราช าร ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่นพ.ศ. 2555 ละ ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

50,000 บาท
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ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

82,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งข ง ละค่า รง
งาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย ่วน รณีที่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ป็นผ้ดา นิน ารซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน งใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานข งบุคคลภายน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
ย
(2) ค่า ิ่งข งที่ซื้ มาใช้ใน ารบารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา
ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่ ง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 ิง าคม 2556 รื่ ง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายใน
ารประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ
ค่าใช้ ย ละค่า าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ านั
งาน ช่น ระดาษ มึ ดิน ปา า ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟม มุดบัญชี บบพิมพ์ ซ ง ฯลฯ
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วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

1,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ล ด
ไฟฟา บร ร์ ม้ ปลงไฟฟา ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย ป ตไลท์ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ้วน้าจานร ง มีด ตาไฟฟา ตา
รีด ระทะไฟฟา ม้ ไฟฟารวมถึง ม้ ุงข้าวไฟฟา ระติ น้า
ร้ น ระติ น้า ข็ง ถัง ๊ ไมโคร วฟ ฯลฯ
วั ดุ ่ ร้าง

จานวน

1,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ่ ร้าง ช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ี ทิน น ร์ ปนซี มนต์ ทราย ิฐ รื ซี มนต
บล็
ัง ะ ี ตะป ค้ น คีม ชะ ลง จ บ ี่ยม ิ่ว ขวาน
ว่าน ลื่ ย ครื่ งวัดขนาด ล็ (ตลับ มตร ล ดิ่ง) ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ต รี่ ยาง
น ยางใน ัว ทียน ไขควง น ต ละ ร ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น ช่น น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่ ง ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่

จานวน

1,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียน
โป ต ร์ พ่ ัน ละ ี่ ฟิล์ม มมโมรี่ าร์ด ถบบันทึ ี่ยง รื
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโ ทป, ผ่นซีดี) ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร์

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุค มพิว ต ร์ ช่น ตลับผง มึ า รับ ครื่ ง
พิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต่ นื่ ง ผง ปน ั ขระ รื ปน
พิมพ์ มา ์ ครื่ ง ่านข้ มล บบซีดีร ม ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

11,263,532 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,237,532 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,991,490 บาท

จานวน

136,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง ารจ้าง มาราย ดื นคร ัตราจ้างระดับประถมศึ ษา
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจ้าง มาราย ดื นคร ัตราจ้าง
ระดับประถมศึ ษา จานวน 2 ัตรา ตั้งไว้ 136,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลง วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 7 ลาดับที่ 1

น้า : 48/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

งิน ุด นุน า รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้ งถิ่น

จานวน

207,800 บาท

จานวน

523,890 บาท

พื่ จ่าย ป็น
1.1 ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุง ลั ตร ถานศึ ษา โรง รียน
นุบาล ทศบาลวานรนิวา ตั้งไว้ 20,000 บาท
1.2 ค่าใช้จ่าย ิน ต ร์ น็ตโรง รียน นุบาล ทศบาลวานรนิวา ตั้ง
ไว้ 16,800 บาท มีราย ารดังนี้
1.2.1 ค่าใช้จ่าย ิน ต ร์ น็ตโรง รียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ตั้ง
ไว้ 9,600 บาท
1.2.2 ค่าใช้จ่าย ิน ต ร์ น็ตโรง รียน
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi ตั้งไว้ 7,200 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง ้ ง มุดโรง รียน ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา ล่ง รียนร้ในโรง รียน ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายใน ารรณรงค์ป ง ันยา พติดใน ถานศึ ษา ตั้ง
ไว้ 21,000 บาท มีราย ารดังนี้
1.5.1 โรง รียน นุบาล ทศบาลวานรนิวา ตั้งไว้ 15,000
บาท
1.5.2 คร นนา ตั้งไว้ 3,000 บาท
1.5.3 จ้า น้าที่ ทศบาลตาบลวานรนิวา ตั้งไว้ 3,000
บาท (จ่ายจา งิน ุด นุน า รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาท้ งถิ่น ทั้งนี้จะ บิ จ่ายต่ มื่ ได้รับ ารจัด รรงบประมาณ
จา รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน าร
ศึ ษาข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) น้าที่ 86
ลาดับที่ 3
งิน ุด นุน า รับ นับ นุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาตั้ง ต่
ระดับ นุบาลจนจบ ารศึ ษา ขั้นพื้นฐาน
1. พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาระดับ นุบาลจนจบ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน จานวน 125 คน (ข้ มล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2563)
1.1 ค่าจัด าร รียน าร น (ราย ัว) คนละ 850 บาท/ภาค
รียน ตั้งไว้ 212,500 บาท
1.2 ค่า นัง ื รียน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 25,000 บาท
1.3 ค่า ุป รณ์ าร รียน คนละ 100 บาท/ภาค รียน ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท
1.4 ค่า ครื่ ง บบนั รียน คนละ 300 บาท/ปี ตั้งไว้ 37,500
บาท
1.5 ค่า ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ้ รียน คนละ 215 บาท/ภาค
รียน ตั้งไว้ 53,750 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 87-92
ลาดับที่ 4 ( ง ารศึ ษา)
2. พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาระดับประถมศึ ษา
จนจบ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน จานวน 40 คน (ข้ มล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2563)
2.1 ค่าจัด าร รียน าร น (ราย ัว) คนละ 950 บาท/ภาค
รียน ตั้งไว้ 76,000 บาท
2.2 ค่า นัง ื รียน
(1) ค่า นัง ื รียน ป.1 จานวน 30 คนๆ ละ 625
บาท/ปี ตั้งไว้ 18,750 บาท
(2) ค่า นัง ื รียน ป.2 จานวน 10 คนๆ ละ 619
บาท/ปี ตั้งไว้ 6,190 บาท
2.3 ค่า ุป รณ์ าร รียน คนละ 195 บาท/ภาค รียน ตั้ง
ไว้ 15,600 บาท
2.4 ค่า ครื่ ง บบนั รียน คนละ 360 บาท/ปี ตั้งไว้ 14,400
บาท
2.5 ค่า ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ้ รียน คนละ 240 บาท/ภาค
รียน ตั้งไว้ 19,200 บาท
2.6 ค่าจัด าร รียน าร นราย ัว พิ่ม ติม (Top Up คน
ละ 250 บาท/ภาค รียน ตั้งไว้ 20,000 บาท (จ่ายจา งิน ุด
นุน า รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้ งถิ่น ทั้งนี้จะ
บิ จ่ายต่ มื่ ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2

น้า : 49/104

น้า : 50/104
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/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง าร
จัดทางบประมาณรายจ่ายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้าที่ 20 ลาดับที่ 1 ( ง ารศึ ษา)

ประ ภท า าร ลางวัน ด็ นั รียน

จานวน

954,000 บาท

น้า : 51/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

พื่ จ่าย ป็น
1. ค่า า าร ลางวัน ( า รับนั รียนศนย์พัฒนา ด็
ล็ ฯ) จานวน 60 คน ัตรามื้ ละ 20 บาทต่ คน จานวน 245
วัน ตั้งไว้ 294,000 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561–2565
) น้าที่ 98 ลาดับที่ 14
2. ค่า า าร ลางวัน ( า รับนั รียนโรง รียน นุบาล ทศบาล
วานรนิวา )
2.1 ระดับ นุบาล จานวน 125 คน ัตรามื้ ละ 20 บาทต่
คน จานวน 200 วัน ตั้งไว้ 500,000 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561–2565
) น้า 97 ลาดับที่ 12 ( ง ารศึ ษา)
2.2 ระดับประถมศึ ษา จานวน 40 คน ัตรามื้ ละ 20 บาท
ต่ คน จานวน 200 วัน ตั้งไว้ 160,000 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) พิ่ม
ติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 น้าที่ 22 ลาดับที่ 4
(จ่ายจา งิน ุด นุน า รับ นับ นุน า าร ลางวัน ทั้งนี้จะ บิ
จ่ายต่ มื่ ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน าร
ศึ ษาข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564
- ป็นไปตาม นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0816.4/ว 0069 ลงวันที่ 11 มษายน2561 รื่ ง ซั
ซ้ ม นวทาง าร ปิด าร รียน าร นตล ดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด. ข ง ปท.

ดุ นุน า รับ นับ นุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลวานรนิวา

จานวน

169,800 บาท

น้า : 52/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา ศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลวานรนิวา จานวน 169,800 บาท
1. ค่าจัด าร รียน าร น ัตราคนละ 1,700
บาท/ปี จานวน 60 คน ตั้งไว้ 102,000 บาท
2. ค่า นัง ื รียน ัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 12,000
บาท
3. ค่า ครื่ ง ุป รณ์ าร รียน ัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท
4. ค่า ครื่ ง บบนั รียน ัตราคนละ 300 บาท/ปี ตั้ง
ไว้ 18,000 บาท
5. ค่า ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ้ รียน ัตราคนละ 430
บาท/ปี ตั้งไว้ 25,800 บาท
(จ่ายจา งิน ุด นุน า รับ นับ นุนด้าน ารศึ ษา ทั้งนี้จะ บิ
จ่ายต่ มื่ ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน าร
ศึ ษาข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564
- ป็นไปตาม นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0816.4/ว 0069 ลงวันที่ 11 มษายน 2561 รื่ ง ซั
ซ้ ม นวทาง าร ปิด าร รียน าร นตล ดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด. ข ง ปท.
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 94
ลาดับที่ 7 ( ง ารศึ ษา)

ค่าวัสดุ

รวม

3,246,042 บาท

น้า : 53/104
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ค่า า าร ริม (นม)

จานวน

3,246,042 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

พื่ จ่าย ป็น
1. ค่าจัดซื้ า าร ริม (นม) า รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลวานรนิวา จานวน 60 คน ัตราคนละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน ตั้งไว้ 114,972 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 98
ลาดับที่ 15 ( ง ารศึ ษา)
2. ค่าจัดซื้ า าร ริม (นม) า รับโรง รียน นุบาล ทศบาล
วานรนิวา
2.1 ระดับ นุบาล จานวน 125 คน ัตราคนละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน ตั้งไว้ 239,525 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 97
ลาดับที่ 13 ( ง ารศึ ษา)
2.2 ระดับประถมศึ ษา จานวน 40 คน ัตราคนละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน ตั้งไว้ 76,648 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 23 ลาดับที่ 5 ( ง ารศึ ษา)
3. ค่าจัดซื้ า าร ริม (นม) า รับโรง รียน นุบาลวานร
นิวา (ราษฎร์บารุง) จานวน 1,469 คน ัตราคนละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน ตั้งไว้ 2,814,897 บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 99
ลาดับที่ 17 ( ง ารศึ ษา)
(จ่ายจา งิน ุด นุน า รับ นับ นุน า าร ริม (นม) ทั้งนี้จะ
บิ จ่ายต่ มื่ ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น)
โดย ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน าร
ศึ ษาข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564
- ป็นไปตาม นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0816.4/ว0069 ลงวันที่ 11 มษายน 2561 รื่ ง ซั
ซ้ ม นวทาง าร ปิด าร รียน าร นตล ดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด. ข ง ปท.

น้า : 54/104

น้า : 55/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

ค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ่ ร้าง
ค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ่ ร้าง
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุง/ซ่ ม ซม าคาร รียน ละ
าคารประ บโรง รียน นุบาล ทศบาลวานรนิวา (จ่ายจา งิน
ุด นุน า รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาข งท้ งถิ่น ทั้งนี้
จะ บิ จ่ายต่ มื่ ได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ่ง ริม
ารป คร งท้ งถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน าร
ศึ ษาข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ้ไขครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 8 ลาดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

5,876,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,876,000 บาท

จานวน

5,876,000 บาท

รวม

6,376,540 บาท

รวม

2,472,140 บาท

รวม

2,472,140 บาท

จานวน

1,421,900 บาท

พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นพนั งาน
ทศบาล ประจาปี ตา น่งผ้ านวย าร ง าธารณ ุข ละ ิ่ง
วดล้ ม ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ุข
จ้าพนั งาน าธารณ ุขชุมชนปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชีปฏิบัติงาน ละ จ้าพนั งานธุร าร
ปฏิบัติงาน
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งาน
จานวน

1,200 บาท

งิน ุด นุน ่วนราช าร
งิน ุด นุน ่วนราช าร
พื่ ป็นค่า า าร ลางวัน ด็ นั รียน จานวน 1,469 คน ัตรา
มื้ ละ 20 บาท/คนจานวน 200 วัน ตั้งไว้ 5,876,000 บาท
(จ่ายจา งิน ุด นุน า รับ ่ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาข ง
ท้ งถิ่นทั้งนี้จะ บิ จ่ายต่ มื่ ได้รับ ารจัด รรงบประมาณ
จา รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น)
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจ่ายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปด้าน าร
ศึ ษาข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 99
ลาดับที่ 16
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งาน
พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว
ข งพนั งาน ทศบาล ตา น่ง จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน
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งินประจาตา น่ง

จานวน

60,000 บาท

งินประจาตา น่ง พื่ จ่าย งินประจาตา น่งข งพนั งาน
ทศบาล ผ้ านวย าร ง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดล้ ม ละ วั
น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ุข
ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

814,680 บาท

ค่าจ้างล จ้างประจา พื่ จ่ายค่าจ้างล จ้างประจา ละ งินปรับ
ปรุงค่าจ้างข งล จ้างประจา ตา น่ง พนั งานขับรถยนต์ ละ
พนั งานประจารถขยะ
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

174,360 บาท

ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง พื่ จ่ายค่าต บ ทนพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ละ งินปรับปรุงค่าต บ ทนพนั งานจ้าง
ตา น่งพนั งานขับรถยนต์
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งบดาเนินงาน

รวม

3,584,500 บาท

รวม

121,500 บาท

จานวน

120,500 บาท

พื่ จ่าย ป็น
1. พื่ จ่าย ป็น งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้ง
ไว้ 500 บาท
2. พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน า า มัครบริบาลท้ งถิ่น ที่มี ิทธิ
ได้รับ งินค่าต บ ทน พื่ ป็นค่าปวย ารชด ชย ารงาน รื วลา
ที่ ียไป พื่ นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารด ลผ้ ง ายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จานวน 2 ัตราๆละ 5,000 บาทต่ ดื น ตั้ง
ไว้ 120,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ื ั่ง าร ดังนี้ 1) นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท.0819.2/ว.3811 ลว.25 มิถุนายน2562
รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย า า มัครบริบาลท้ ง
ถิ่นข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ละ าร บิ ค่าใช้จ่าย พ.ศ
.2562
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย า า มัครบริบาลท้ งถิ่น
ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ละ าร บิ ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2557 4
) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0819.2/ว6290ลว.18
ตุลาคม2562 5) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0819.2
/ว0803ลว.6 ุมภาพันธ์2563 6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วน
ที่ ุด ที่ มท.0819.2/ว4253ลว.21 ร ฎาคม 2563
ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

1,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทนใน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
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ค่าใช้สอย

รวม

2,943,000 บาท

โครง ารจ้าง มาบริ าร รงงานบุคคลภายน รั ษาความปล ดภัย จานวน
าคาร ถานที่ตลาด ด

102,200 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร รงงานบุคคลภายน ปฏิบัติงาน
รั ษาความปล ดภัย าคาร ถานที่ตลาด ด ทศบาล จานวน 1
ัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.25521
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 133
ลาดับที่ 10
โครง ารจ้าง มา รงงานรั ษาความ ะ าด วาดถนน ตัด ญ้าไ ล่ จานวน
ทางใน ขต ทศบาล ็บขนขยะในชุมชน ละคัด ย ขยะที่โรงคัด
ย ขยะ ทศบาล
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มา รงงานบุคคลภายน ปฏิบัติงานรั ษา
ความ ะ าด วาดขยะบนถนน ทาง ดิน ตัด ญ้าไ ล่ทางในพื้นที่
ขต ทศบาล ละตลาด ด ็บขนขยะในชุมชน ละปฏิบัติ น้าที่
คัด ย ขยะที่โรงคัด ย ขยะ ละปฏิบัติงาน ื่นตามที่ได้รับม บ
มาย จานวน 30 ัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พรบ.รั ษาความ ะ าด ละความ ป็นระ บียบ รียบร้ ยข ง
บ้าน มื ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
3. นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท.0808.2/ว7120ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ป็นไปตาม ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 132 ลาดับที่ 9

2,620,800 บาท
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รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารจัดทาปายประชา ัมพันธ์ ปาย
ประ าศ ปายรณรงค์ ค่าถ่าย าร ค่า ช่าทรัพย์ ิน ค่า ่งตรวจ
ตัว ย่างน้า ละ ิ่งปฏิ ลทาง ้ งปฏิบัติ าร ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ประ าศใช้ ล้วตั้ง ต่วันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
2)โครง ารวัน ิ่ง วดล้ มโล "ท้ งถิ่นไทยรวมใจภั ดิ์ รั ษ์ ิ่ง วด
ล้ ม"
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารวัน ิ่ง วดล้ ม
โล "ท้ งถิ่นไทยรวมใจภั ดิ์ รั ษ์ ิ่ง วดล้ ม" โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ บด้วย ค่าปายไวนิลโครง าร,ค่าวั ดุ ละ ุป รณ์ใน ารจัด
งาน, ค่า า าร,ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม, ค่า มนาคุณ
วิทยา ร, ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นต่ ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน ข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท
0810.62ว 1425 ลงวันที่ 4
มษายน 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 130
ลาดับที่ 4
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4)โครง ารป ง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า ( ัตว์ปล ดโรคคน
ปล ดภัย)
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารป ง ัน ละควบคุม
โรคพิษ ุนัขบ้า( ัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัยจา โรคพิษ ุนัข
บ้า) โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่าวั ดุวิทยาศา ตร์ ละ าร
พทย์ ช่น วัคซีน , ข็ม,ไซริงค์ ,ถุงมื ตรวจโรค ฯลฯ ค่าปายไวนิล
โครง าร ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารดา นิน
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดัง
นี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด วั ดิ์
ภาพ ัตว์ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด
ที่ มท0810.5/1042 ลว.10 ม.ย.2561
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท0808.2
/ว827 ลว.1 มี.ค.2562
4) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท0810.5/ว2072
ลว.5 .ค.2561
5) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท0810.5/ว4052
ลว.14ธ.ค.2561
6) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท0819.3/235 ลว
.24ม.ค.2563
7) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท0819.3
/ว807 ลว.12มี.ค.2563
8) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท0819.3
/ว1393 ลว.12พ.ค.2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 104
ลาดับที่ 10 ( ง าธารณ ุขฯ)

จานวน

25,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

5)โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ม. ใน าร ่ง ริม ุขภาพ ารป ง ัน จานวน
โรคติดต่ ละ นามัย ิ่ง วดล้ ม ละทัศนศึ ษาดงาน
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
ม.ใน าร ่ง ริม ุขภาพ ารป ง ันโรคติดต่ ละ นามัย ิ่ง วด
ล้ ม ละทัศนศึ ษาดงาน โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ าร
ต ต่ง ถานที่ฝึ บรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
บรม ค่าวั ดุ ครื่ ง ขียน ละ ุป รณ์ ค่าประ าศนียบัตร ค่า
ถ่าย าร ค่าพิมพ์ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ื า รับผ้ ข้า
รับ ารฝึ บรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่ ื่ าร ค่า ช่า ุป รณ์
ต่างๆ ใน ารฝึ บรม
ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ
าร า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ บรม ค่าข ง มนาคุณใน ารด
งาน ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่า
า าร ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นใน าร
ฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่ ช่วย ลื
ประชาชนตาม านาจ น้าที่ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2560 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร
ข่งขัน ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
4)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละฉบับ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
5)พรบ. า นด ผน ละขั้นต น าร ระจ่าย านาจใ ้ ่ งค์ ร
ป คร ง ว่นท้ งถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 109
ลาดับที่ 21

น้า : 62/104

100,000 บาท

น้า : 63/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
ละน ราช าณาจั ร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พั ค่า
พา นะ ค่าบริ ารจ ดรถ ณ ท่า า าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา
ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ข งพนั งาน ่วนท้ งถิ่น ละ
พนั งานจ้าง รื บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ นุญาต รื นุมัติใ ้
ดินทางไปราช าร พื่ ประชุม ฝึ บรม บรม ัมมนา ด
งาน รื ไปติดต่ ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

20,000 บาท

น้า : 64/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม
พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งค่า ิ่งข ง ละค่า รง
งาน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย ่วน รณีที่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
ป็นผ้ดา นิน ารซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน งใ ้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานข งบุคคลภายน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้
ย
(2) ค่า ิ่งข งที่ซื้ มาใช้ใน ารบารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา
ค่าวั ดุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม2556 รื่ ง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 รื่ ง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ
ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่าย
ใน ารประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ลั ษณะค่าใช้ ย ละค่า าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ านั งาน ช่น ฟม มุดบัญชี ระดาษ ตลับ
มึ ปา า ดิน ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ์ ซ ง
จด มาย ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

น้า : 65/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด ที่ตั
ขยะ ไม้มื ื ข่ง ปรงขัดพื้น ยางรีดน้า ผ้าปโต๊ะ
ระติ น้า ถังน้า ข็ง ถาด ถ้วยชาม ้ว ช้ น ฯลฯ
วั ดุ ่ ร้าง

จานวน

30,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น ะไ ล่
รถ บต ต รี่ ยางน ยางใน ัว ทียน ผ่นปะยางรถ าวปะ
ยางรถ ฯลฯ
วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น

จานวน

300,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น ช่น น้ามัน
บนซิน ดี ซล น้ามัน ครื่ ง น้ามันไฮโดรริค น้ามัน ฟ งท้าย ฯลฯ
ใช้ในงาน ็บขนขยะ งานรั ษาความ ะ าด ละงานป ง ันควบ
คุมโรค ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รื าร พทย์
จานวน

25,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุวิทยาศา ตร์ ละ าร พทย์ ช่น น้ายา คมี
าจัดยุง ละ มลงวัน ปนขาว โซดาไฟ คล รีน ทราย คลื บ าร
คมี ชุดทด บ ารปน ป้ นใน า าร ชุดตรวจปั าวะ ยา ละ
วชภัณฑ์ วัคซีน ครื่ งมื ทด บทางวิทยาศา ตร์ ื่นๆ ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

3,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ่ ร้าง ช่น ผ่น ล็ ล็ ล่ ง ล็
้น ตาข่าย ลวด น๊ ต ตะป ี ทิน น ร์ ใบ ลื่ ย ผ่นตัด
ล็ ิน จีย ปนซี มนต์ ิน ทราย ิฐบล็ ไม้ ฯลฯ รวมถึงวั ดุ
่ ร้างที่จา ป็น า รับทาที่ร งรับขยะบริ วณศนย์ าจัด
ขยะ ป็นต้น

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ าร ษตร ช่น มุ้ง ขียว ตาข่ายพลา ติ
ลม ัน ดด ผ้ายาง ันฝน ฯลฯ า รับใช้ในงานโรงคัด ย
ขยะ คลุมบ่ มั ปุ๋ย ลานตา ขยะ ฯลฯ

น้า : 66/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่

จานวน

2,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียน
โป ต ร์ ี ปรงทา ี พ่ ัน ผ่นฟิว จ บ ร์ด ผ่นพลา ติ ะคี
ลิค วั ดุจัดบ ร์ด ถบบันทึ ียง รื ภาพ ผ่นซีดี ฯลฯ
วั ดุ ครื่ ง ต่ง าย
จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ ครื่ ง ต่ง ายใน ารปฏิบัติงานข ง ง
าธารณ ุขฯ ช่น ื้ ยืด ื้ ะท้ น ง าง ง ร ง ท้าบ๊ท ถุง
มื ผ้า/ นัง ถุงมื ยาง น้า า นามัยปิดจม /ปา ื้ ัน
ฝน ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุค มพิว ต ร์ ช่น ตลับผง มึ / มึ ี
า รับ ครื่ งพิมพ์ ผ่นซีดี ฮนดี้ไดร์ มา ์
ครื่ ง ่านข้ มล บบซีดีร ม ฯลฯ
วั ดุ ื่น

10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ื่น ช่น น๊ ต ตลับล ปน
ใบมีด ครื่ งบด ิ่งไม้ ายพาน ร ฯลฯ
า รับใช้ในงานโรงคัด ย ขยะ ละโรงฆ่า ัตว์

จานวน

น้า : 67/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

39,900 บาท

รวม

39,900 บาท

จานวน

9,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

ครุภัณฑ์ านั งาน
ต้ ็บ ฟม

าร

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ็บ าร ขนาด 4 ฟุต พร้ มฐาน
ร ง จานวน 2 ลังๆละ 4,500 บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีขนาด ว้างไม่น้ ย ว่า 80 ซนติ มตร
- มีขนาดลึ ไม่น้ ย ว่า 40 ซนติ มตร
- มีขนาด งไม่น้ ย ว่า 85 ซนติ มตร
- พร้ มฐานร ง
- ต้ ็บ ารโทน ี ขียว
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งานงบ
ประมาณ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลว. 16 .ค.2556 รื่ ง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั าร
จา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร ง ่วนท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ค า รับประมวลผล
ค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ค า รับประมวลผล จานวน 1 ครื่ ง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย ว่า 4 น
ลั (4 core)
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จานวน 1 น่วย โดยมีคุณลั ษณะ ย่างใด ย่าง นึ่ง รื ดี
ว่า ดังนี้
1. ใน รณีที่มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่น้ ย
ว่า 4 MB ต้ งมีความ ร็ว ัญญาณนา ิ าพื้นฐานไม่น้ ย
ว่า 2.2 GHz ละมี น่วยประมวลผลด้าน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม่น้ ย ว่า 10 น รื
2. ใน รณีที่มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่น้ ย
ว่า 6 MB ต้ งมีความ ร็ว ัญญาณนา ิ าพื้นฐานไม่น้ ย
ว่า 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม
ัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ความ ามารถใน ารประมวล
ผล ง
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี ว่า ขนาดไม่
น้ ย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้ มล ชนิด SATA รื ดี ว่า ขนาดความจุไม่
น้ ย ว่า 1 TB รื ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้ ย ว่า 120 GB จ านวน 1 น่วย
- มีจ ภาพที่ร งรับความละ ียดไม่น้ ย ว่า 1,366 x 768 Pixel
ละมีขนาดไม่น้ ย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่ ง ชื่ มต่ (Interface) บบ USB 2.0 รื ดี ว่า ไม่น้ ย
ว่า 3 ช่ ง
- มีช่ ง ชื่ มต่ บบ HDMI รื VGA จานวนไม่น้ ย ว่า 1ช่ ง
- มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รื ดี ว่า จานวน
ไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้ ย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
- ป็นไปตาม า นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่ ง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
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ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา
ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่3 พ.ศ.2563 น้าที่30 ลาดับที่ 8
ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดาชนิด Network บบที่1
จานวน
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8,900 บาท
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ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดาชนิด Network บบที่1
จานวน 1 ครื่ ง ราคาไม่ ิน ครื่ งละ 8,900 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มีความละ ียดใน ารพิมพ์ไม่น้ ย ว่า1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ า รับ ระดาษA4 ไม่น้ ย ว่า28 น้าต่
นาที(ppm)
- ามารถพิมพ์ าร ลับ น้า ัตโนมัติได้
-มี น่วยความจา(Memory) ขนาดไม่น้ ย ว่า128MB
-มีช่ ง ชื่ มต่ (Interface) บบUSB2.0 รื ดี ว่า จานวนไม่
น้ ย ว่า1ช่ ง
-มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย(Network Interface)
บบ10/100Base-T รื ดี ว่า จานวนไม่น้ ย ว่า1ช่ ง รื
ามารถใช้งานผ่าน ครื ข่ายไร้ ายWI-FI (IEEE 802.11b,g,n)ได้
-มีถาดใ ่ ระดาษได้รวม ันไม่น้ ย ว่า250 ผ่น
- ามารถใช้ได้ ับA4,Letter,Legal ละCustom
- ป็นไปตาม า นดราคาตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่ ง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
รื่ ง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุ ละครุภัณฑ์ตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมครั้งที่3
พ.ศ.2563 น้าที่30 ลาดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

งิน ุด นุน ชน
งิน ุด นุน า รับโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
งิน ุด นุน า รับโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
พื่ จ่าย ุด นุนใ ้ ับคณะ รรม ารชุมชน/ ม่บ้าน ดา นินงาน
ตามโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข ชุมชนละ 20,000
บาท
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่ง
ขัน ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
-ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0810.5/ว2072
ลงวันที่ 5 .ค. 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 108
ลาดับที่ 19

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด ายไฟฟา
ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ล ด
ไฟฟา ฯลฯ
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งานสวนสาธารณะ

รวม

1,414,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,414,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,314,600 บาท

จานวน

1,314,600 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน พื่ บารุงรั ษา
ปล พันธุ์ไม้ ต ต่งต้นไม้ วน าธารณะ ละที่ าธารณะ ื่น ๆ
จานวน 15 คน
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ์ 2562 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายประ บ
ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะค่าใช้
ย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563 รื่ ง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง ชน ละ
าร บิ จ่ายค่าจ้าง มาบริ าร ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ้ไขครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2562 น้าที่ 12 ลาดับที่ 1 ( งช่าง)

ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ าร ษตร ช่น าร คมีป ง ัน ละ าจัดศัตร
พืช พันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปล วั ดุ พาะชา ุป รณ์ใน ารขยายพันธุ์
พืช ลม ัน ดด ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

184,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

173,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

173,600 บาท

โครง ารจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน ทาความ ะ าด าคาร ศพ จานวน
.ทต.วานรนิวา

86,800 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภายน ทาความ ะ าด
าคาร ศพ .ทต.วานรนิวา ละงาน ื่นๆ ที่ได้รับม บ
มาย จานวน 1 คน
- ป็นไปตาม นัง ื มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายประ บ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจาปีในลั ษณะค่าใช้
ย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 125
ลาดับที่ 24
โครง ารจ้าง มา รงงานบุคคลภายน รั ษาความ ะ าด ตัด ต่ง จานวน
ต้นไม้ ตัด ญ้า ด ล วน ศนย์ าร รียนร้ ทศบาลฯ
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มา รงงานบุคคลภายน รั ษาความ
ะ าด ตัด ต่งต้นไม้ ตัด ญ้า ด ล วน ศนย์ าร รียนร้
ทศบาลฯ ละปฏิบัติงาน ื่นๆ ที่ได้รับม บ มายจานวน 1 คน
- ป็นไปตาม นัง ื มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563
รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่ายประ บ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะค่าใช้ ย วั ดุ ละค่า
าธารณปโภค
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 125
ลาดับที่ 23

86,800 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,900 บาท

รวม

10,900 บาท

จานวน

10,900 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครื่ งตัด ญ้า บบ ะพายไ ล่ บบข้ ่ น
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งตัด ญ้า บบ ะพายไ ล่ บบข้
่ น จานวน 1 ครื่ งๆละ 10,900 บาท า รับประจาศนย์ าร
รียนร้ ทต.วานรนิวา
โดยคุณลั ษณะ ดังนี้
1) ป็น ครื่ งตัด ญ้า บบ ะพาย
2) ครื่ งยนต์ ขนาดไม่น้ ย ว่า 1.4 รงม้า 3) ปริมาตร ระบ
บ ไม่น้ ย ว่า 30 ซีซี 4) พร้ มใบมีด
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวาคม 2562
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 30 ลาดับที่ 11

น้า : 75/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

975,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

975,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

965,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง ารจัดงานวัน ด็

่งชาติ

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารจัดงานวัน ด็ ่ง
ชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่าจ้าง มา วที ละ ครื่ ง
ียง ค่าปายประชา ัมพันธ์ ค่าขนม ละข งรางวัลใน ารจัด
ิจ รรมฐาน ริม ร้างประ บ ารณ์ชีวิต ค่าต ต่ง วที ละ ถาน
ที่ ค่าต บ ทนชุด าร ดง ค่าใช้จ่าย ื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ ง
ใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ้ไขครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 น้าที่ 9 ลาดับที่ 1 ( ง ารศึ ษา)

น้า : 76/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารถนน ายบุญ
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารถนน ายบุญ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ บด้วย ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ค่าจ้าง มา ครื่ ง
ียง ค่าจ้าง มาจัดทาปายโครง าร ค่าถ่าย าร ค่าพิมพ์
าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่าวั ดุ ุป รณ์ใน ารฝึ บรม ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่าใช้
จ่าย ื่นที่จา ป็นใน ารฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2559
3) ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 124
ลาดับที่ 21( ง ารศึ ษา)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 77/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารประชาคม พื่ จัดทา ผนพัฒนาท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารประชาคม พื่ จัดทา
ทา ผนพัฒนาท้ งถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่าจ้าง มา
ประ บ า าร า ารว่าง ค่าวั ดุ ครื่ ง ขียน ค่าปายไวนิล ค่า
จ้าง มาต ต่ง ถานที่ ค่าต บ ทนวิทยา ร ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ
ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารจัดทา ผนพัฒนาข ง
งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
2) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท 0810.3
/ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
4) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุดที่ มท 0810.3
/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
5) นัง ื ด่วนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ์ 256
6) นัง ื ระทรวงม าดไทยด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 155
ลาดับที่ 2 ( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารฝึ บรมด้าน าร ่ง ริมคุณภาพชีวิตนั รียนโรง รียนผ้ ง จานวน
ายุ ละทัศนศึ ษาดงาน
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารฝึ บรมด้าน าร ่ง
ริมคุณภาพชีวิตนั รียนโรง รียนผ้ ง ายุ ละทัศนศึ ษาดงาน
โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถานที่ฝึ บรม ค่าใช้
จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม ค่าวั ดุ ครื่ ง ขียน ละ
ุป รณ์ ค่าถ่าย าร ค่าพิมพ์ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ื
า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ บรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่ ื่ าร ค่า ช่า
ุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ บรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า
รื ิ่งที่ใช้บรรจุ าร า รับผ้ ข้ารับ าร ฝึ บรม ค่าข ง
มนาคุณใน ารดงาน ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า มนาคุณ
วิทยา ร ค่า า าร ค่า ช่าที่พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา
ป็นใน ารฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 116
ลาดับที่ 6 ( ง ารศึ ษา)

น้า : 78/104

200,000 บาท

น้า : 79/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารฝึ บรมพัฒนาศั ยภาพผ้นาชุมชน คณะ รรม ารชุมชน
ลุ่ม งค์ รต่างๆ ละทัศนศึ ษาดงาน
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารฝึ บรม ละพัฒนา
ศั ยภาพผ้นาชุมชน คณะ รรม ารชุมชน ลุ่ม งค์ รต่างๆ ละ
ทัศนศึ ษาดงาน โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถาน
ที่ฝึ บรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม ค่า
วั ดุ ครื่ ง ขียน ละ ุป รณ์ ค่าถ่าย าร ค่าพิมพ์
าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ื า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ บรม ค่า
ใช้จ่ายใน ารติดต่ ื่ าร ค่า ช่า ุป รณ์ต่างๆใน ารฝึ
บรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ าร
า รับผ้ ข้ารับ าร ฝึ บรม ค่าข ง มนาคุณใน ารดงาน ค่า
า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า ช่าที่
พั ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นใน ารฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 121
ลาดับที่ 13( ง ารศึ ษา)

จานวน

300,000 บาท

น้า : 80/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารฝึ บรมพัฒนา ตรี ละทัศนศึ ษาดงาน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารฝึ บรมพัฒนา ตรี ละ
ทัศนศึ ษาดงาน โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง ถาน
ที่ฝึ บรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม ค่า
วั ดุ ครื่ ง ขียน ละ ุป รณ์ ค่าถ่าย าร ค่าพิมพ์ าร ละ
ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ื า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ บรม ค่าใช้จ่ายใน าร
ติดต่ ื่ าร ค่า ช่า ุป รณ์ต่างๆ ใน ารฝึ บรม ค่าปายไวนิล
โครง าร ค่า ระ ป๋า รื ิ่งที่ใช้บรรจุ าร า รับผ้ ข้ารับ
าร ฝึ บรม ค่าข ง มนาคุณใน ารดงาน ค่า า ารว่าง
ละ ครื่ งดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า ช่าที่พั ค่ายาน
พา นะ ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็นใน ารฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 119
ลาดับที่ 11( ง ารศึ ษา)

โครง ารฝึ บรม ละพัฒนา าชีพ
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารฝึ บรม ละพัฒนา
าชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วยค่าต ต่ง ถานที่ ค่าปายไว
นิลโครง าร ค่าวั ดุ ุป รณ์ใน ารฝึ บรมฯ ค่าต บ ทน
วิทยา ร ค่า า าร า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา
ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 53
ลาดับที่ 1( ง ารศึ ษา)

น้า : 81/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

โครง ารฝึ บรมใ ้ความร้ ี่ยว ับปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง ละ
ารทา ษตรทฤษฎีใ ม่

จานวน

50,000 บาท

โครง าร ่ง ริม ารจัด ิจ รรมข ง ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตาบล จานวน
วานรนิวา (ฝึ บรม ละค่าย ิจ รรม)

100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารฝึ บรมใ ้ความร้
ี่ยว ับปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง ละ ารทา ษตรทฤษฎี
ใ ม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วยค่าต ต่ง ถานที่ ค่าปายไวนิล
โครง าร ค่าวั ดุ ุป รณ์ ใน ารฝึ บรม ค่าต บ ทน
วิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่
จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 54
ลาดับที่ 5( ง ารศึ ษา)

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม ารจัด
ิจ รรมข ง ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตาบลวานรนิวา (ฝึ บรม
ละค่าย ิจ รรม) โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารต ต่ง
ถานที่ฝึ บรม ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม ค่า
วั ดุ ครื่ ง ขียน ละ ุป รณ์ ค่าประ าศนียบัตร ค่าถ่าย
าร ค่าพิมพ์ าร ละ ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ื า รับผ้ ข้ารับ
ารฝึ บรม ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่ ื่ าร ค่า ช่า ุป รณ์
ต่างๆ ใน ารฝึ บรม ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า ระ ป๋า รื ิ่งที่
ใช้บรรจุ าร า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ บรม ค่าข ง มนาคุณใน
ารดงาน ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า มนาคุณวิทยา ร ค่า
า าร ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็น ใน ารฝึ บรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 120
ลาดับที่ 12 ( ง ารศึ ษา)
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โครง าร ่ง ริม ารผลิต ละจา น่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

จานวน

5,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ารผลิต ละจา น่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPโดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วยค่าต ต่ง
ถานที่ ค่าปายไวนิลโครง าร ค่า า ารผ้ ข้า บรม ค่า
วั ดุ ุป รณ์ใน ารฝึ บรมฯค่าต บ ทนวิทยา ร ค่าใช้จ่าย
ื่นๆที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ บรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 54
ลาดับที่ 4 ( ง ารศึ ษา)
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ าร ษตร ช่น าร คมีป ง ัน ละ าจัดศัตร
พืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วั ดุ พาะชา มุ้ง ขียว ตาข่ายพลา ติ ลม ัน
ดด ท่ pe ทปน้า ยด ปริง ร์
ายยาง วาล์ว ๊ น้า ุป รณ์ใน ารขยายพันธุ์พืช ฯลฯ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

95,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง าร ข่งขัน ี าชุมชน ัมพันธ์
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ข่งขัน ี าชุมชน ัมพันธ์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประ บด้วยค่าปายโครง ารฯ ค่าจัด ตรียม นาม ข่ง
ขัน ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ ค่าถ้วยรางวัลค่าต บ ทนวง
ดุริยางค์ ค่าจ้าง มา ครื่ ง ียง ค่า งินรางวัล ค่า ุป รณ์ ี า ค่า
ใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ้ไขครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 1 ( ง ารศึ ษา)
โครง ารจัด ่งประ วด ละ าร ข่งขันต่าง ๆ
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัด ่งประ วด ละ าร ข่งขัน
ต่างๆ ช่น ี าท้ งถิ่น ท้ งที่ ามัคคี าร ข่งขัน ี าประ ภท
ต่างๆ ตามที่ได้รับ นัง ื ชิญ ข้าร่วม าร ข่งขันฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ บด้วย ค่า ุป รณ์ ี า ค่าชุดนั ี าพร้ มถุง ท้า ค่าใช้
จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ้ไขครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 น้าที่ 11 ลาดับที่ 2 ( ง ารศึ ษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

800,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

790,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

790,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
โครง ารจัดงานบุญบั้งไฟ
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีบุญบั้งไฟ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประ บด้วย ค่าจ้าง มาขบวนบั้งไฟ ค่าจ้าง มา วที ละ
ครื่ ง ียง ค่าจ้าง มาขบวนฟ นรา ค่าปายไวนิลประชา ัมพันธ์
งานประ พณีบุญบั้งไฟ ค่าต ต่ง ถานที่ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น
ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 61
ลาดับที่ 5 ( ง ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประ พณีบุญ งข้าว
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีบุญ งข้าว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่า ครื่ งบวง รวง ั าระพระ ม่โพ พ
ละ ิ่งศั ดิ์ ิทธิ์ ค่าจ้าง มาผ ผ้าประดับต ต่ง ถานที่ ค่าจ้าง
มา ครื่ ง ียง ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัด
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 3 ( ง ารศึ ษา)
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โครง ารจัดงานประ พณีบุญม าชาติ

จานวน

140,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณี
บุญม าชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วยค่าจ้าง มาต ต่ง
ถานที่ ค่าจ้าง มา ครื่ ง ียง ค่าจ้าง มาจัดทาปายนา
ขบวน ค่าจ้าง มาจัดทาปายโครง าร ค่าจ้าง มาต ต่งขบวน
่ ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 63
ลาดับที่ 9 ( ง ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประ พณีล ย ระทง
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีล ย ระทง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประ บด้วย งินรางวัล ารประ วดค่าต บ ทน าร
ดง ค่าจ้าง มา ละ
ค่าวั ดุ ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่ วที ลาง ค่าจ้าง มาทาปาย
ประชา ัมพันธ์ ค่าจ้าง มา วที ครื่ ง ียง ค่าจ้าง มาต ต่ง
ขบวน ่ ระทง ค่าต ต่ง ถานที่พิธีบชาพระ ม่คงคา ละ ระ
น้าค่าถ้วยรางวัล าย ะพาย ด ไม้ ลัด ื้ รรม าร บ ร์นาง
งาม ค่าวั ดุ ครื่ ง ขียน า รับ รรม ารค่าจ้าง มาขบวน
ฟ น ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 1( ง ารศึ ษา)
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โครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต์, ตุ้มโฮม

จานวน

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต์,ตุ้มโฮ
ม โดยมีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่าจ้าง มาจัด า ครื่ ง
บายศรี ค่าจ้าง มาจัดทาพานบายศรี ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่
ละ วที/ผ ผ้าประดับด ไม้ปัจจัยถวายพระ ค่าจ้าง มาดนตรี
ละ ครื่ ง ียงค่าจ้าง มาทาปาย วที ค่าจ้าง มาขบวนฟ น
รา ค่าจ้าง มาต ต่งขบวน ่พระพุทธรป ค่าจ้าง มาทาปายไว
นิลโครง าร ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัด
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 4 ( ง ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประ พณี ่ ทียน ข้าพรรษา
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารประ พณี ่ ทียน ข้าพรรษา โดย
มีค่าใช้จ่ายประ บด้วย ค่าจ้าง มาขบวนต้น ทียน ค่าจ้าง มา
วที ละ ครื่ ง ียง ค่าจ้าง มาขบวนฟ นรา ค่าปายไวนิลประชา
ัมพันธ์งานโครง ารประ พณี ่ ทียน ข้าพรรษา ค่าต ต่ง ถาน
ที่ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า
ข้าร่วม าร ข่งขัน ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7( ง ารศึ ษา)
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โครง ารวันขึ้นปีใ ม่

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารจัดงานวันขึ้นปีใ ม่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประ บด้วย ค่าจ้าง มาต ต่ง ถานที่พร้ มโต๊ะ ม่บชา ค่าจ้าง
มาตัด ติ๊ ร์ซุ้มต้ นรับปีใ ม่ค่าจ้าง มาปายไวนิล
โครง ารฯ ค่าต้นไม้ต ต่ง ระ ช้า ละซุ้มต้ นรับปีใ ม่ ค่าใช้
จ่าย ื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 59 ลาดับ
ที่ 2 ( ง ารศึ ษา)
โครง าร ่ง ริม ละ นับ นุนจัด ิจ รรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประ พณีท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ่ง ริม ละ นับ นุนจัด ิจ รรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประ พณีท้ งถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประ บ
ด้วย ค่าน้าดื่ม น้า ข็ง ค่าปายไวนิลโครง าร ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่จา
ป็น ละ ี่ยวข้ งใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ข่งขัน ี า ละ าร ่งนั ี า ข้าร่วม าร ข่งขัน
ี าข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 61 ลาดับ
ที่ 6 ( ง ารศึ ษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

3,604,620 บาท

รวม

3,014,120 บาท

รวม

3,014,120 บาท

จานวน

1,387,640 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

705,480 บาท

งิน ุด นุน ่วนราช าร
งิน ุด นุน ่วนราช าร
พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุน ภาวัฒนธรรม า ภ วานรนิวา ตาม
นัง ื ภาวัฒนธรรม า ภ วานรนิวา ที่ 20/2562 ลงวันที่ 16
ตุลาคม 2562
-โครง าร ่ง ริมศา นาขนบธรรม นียม ประ พณี ศิลปะ ละ
วัฒนธรรมข งไทยวานร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 8 ( ง ารศึ ษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จ่าย งิน ดื น ละ งินปรับปรุง งิน ดื นพนั งาน ทศบาล
ประจาปี ตา น่งผ้ านวย าร งช่าง ัว น้าฝาย ารโยธา นาย
ช่างโยธาชานาญงาน ละ จ้าพนั งานธุร ารชานาญงาน
งินประจาตา น่ง
พื่ จ่าย งินประจาตา น่งข งพนั งาน ทศบาล
ผ้ านวย าร งช่าง ละ วั น้าฝาย ารโยธา
ค่าจ้างล จ้างประจา
พื่ จ่ายค่าจ้างล จ้างประจา ละ งินปรับปรุงค่าจ้างประจา
ตา น่งพนั งานขับรถยนต์ ผ้ช่วยช่างไฟฟา ละคน วน
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ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

858,600 บาท

จานวน

2,400 บาท

รวม

568,500 บาท

รวม

1,500 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จ่ายค่าต บ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงค่าต บ ทน
พนั งานจ้าง ตา น่งผ้ช่วยช่างไฟฟา ละช่าง ่ ร้าง
งิน พิ่มต่าง ๆข งพนั งานจ้าง
พื่ จ่าย งิน พิ่มต่างๆ ข งพนั งานจ้าง ตา น่งช่าง ่ ร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร ง ่วน
ท้ งถิ่น
พื่ จ่าย ป็น งินประโยชน์ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ
ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
ค่าใช้สอย
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
ื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
าร ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2555 ละที่
้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น
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โครง ารถนน ี ขียว
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาโครง ารถนน ี ขียว
พื่ ปรับปรุงภมิทัศน์ ิ่ง วดล้ ม ละถนน ายต่างๆ ละปล
ต้นไม้ พิ่มพื้นที่ ี ขียวใน ขต ทศบาลตาบลวานรนิวา
โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ค่าวั ดุ าร ษตร ค่า า าร
ว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าปายโครง าร ค่าใช้จ่าย ื่นที่จา ป็น า รับ
ารจัดทาโครง าร
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 ประ าศใช้ ตั้ง ต่วันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0211.5/ว 5782 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2560
4) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0801.2/ว 1931 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
รื่ ง โครง ารท้ งถิ่นปล ปา ฉลิมพระ ียรติ “ท้ งถิ่น ร้าง
ปา รั ษ์น้า”
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 135
ลาดับที่ 7( งช่าง)

จานวน

10,000 บาท
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ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม
พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มา ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มา
ซึ่งมีค่า ิ่งข ง ละค่า รงงาน ใ ้ บิ จ่ายในลั ษณะค่าใช้ ย
่วน รณีที่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น ป็นผ้ดา นิน ารซ่ มบารุง
รั ษาทรัพย์ ิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้าง มา รงงานข งบุคคลภายน ใ ้จ่ายจา ค่าใช้ ย
(2) ค่า ิ่งข งที่ซื้ มาใช้ใน ารบารุงรั ษาทรัพย์ ินใ ้จ่ายจา ค่า
วั ดุ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่ ง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 รื่ ง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ
ละ ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ์ 2562 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่าย
ใน ารประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ใน
ลั ษณะค่าใช้ ย ละค่า าธารณปโภค
5) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่ ง ซั ซ้ ม นวทางจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ง งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น

จานวน

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

447,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ านั งาน ช่น โต๊ะต่างๆ ้า ี้ต่างๆ ต้
ต่างๆ ระดาษ มึ ดิน ปา า ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟม มุดบัญชี บบพิมพ์ ซ ง ฯลฯ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิว ์ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟา ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ล ด
ไฟฟา บร ร์ ม้ ปลงไฟฟา ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย ป ร์ตไลท์ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้ วาด ผงซั
ฟ น้ายาล้าง ้ งน้า น้ายาดับ ลิ่น น้ายาล้างจาน บ่ ผ้าป
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้ น ้ ม ้วน้า จานร ง มีด ตาไฟฟา ตา
รีด ระทะไฟฟา ม้ ไฟฟา รวมถึง ม้ ุงข้าวไฟฟา ระติ น้า
ร้ น ระติ น้า ข็ง ถัง ๊ ไมโคร วฟ ฯลฯ
วั ดุ ่ ร้าง
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ่ ร้าง ช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ี ทิน น ร์ ปนซี มนต์ ทราย ิฐ รื ซี มนต์
บล็ ัง ะ ี ตะป ค้ น คีม ชะ ลง จ บ ียม ิ่ว ขวาน ว่าน
ลื่ ย ครื่ งวัดขนาด ล็ (ตลับ มตร ล ดิ่ง) ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ่ง
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ละขน ่ง ช่น บต ต รี่ ยาง
น ยางใน ัว ทียน ไขควง น ต ละ ร ฯลฯ
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วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น

จานวน

40,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น ช่น น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่ ง น้ามันไฮโดรลิค น้ามัน ฟ ง
ท้าย ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร่
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น ระดาษ ขียน
โป ต ร์ พ่ ัน ละ ี ฟิล์ม มมโมรี่ าร์ด ถบบันทึ ียง รื
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโ ทป, ผ่นซีดี) ฯลฯ

วั ดุ ครื่ ง ต่ง าย
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ ครื่ ง ต่ง ายใน ารปฏิบัติ
งาน ช่น ื้ าง ง ร ง ท้า ร ง ท้าบท ันน้า ื้ ันฝน ฯลฯ
วั ดุค มพิว ต ร์
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุค มพิว ต ร์ ช่น ตลับผง มึ า รับ ครื่ ง
พิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต่ นื่ ง ผง ปน ั ขระ รื ปน
พิมพ์ มา ์ ครื่ ง ่านข้ มล บบซีดีร ม ผ่นซีดี ฮนดี้ไดร์ฟ
โปร รมค มพิว ต ร์ รื ซ ฟต์ วร์ ฯลฯ
วั ดุ ารวจ
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วั ดุ ารวจ ช่น บันได ะลมิ นียม ทปวัด
ระยะ ไม้ ตร๊าฟ ครื่ งคานวณพื้นที่ ฯลฯ
วั ดุ ื่น
พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ดิน ินล รัง ิน ล็ด ยางมะต ย า ร็จ
รป ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์โน้ตบุ๊ า รับประมวลผล
พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้ ค มพิว ต ร์โน้ตบุ๊ า รับ
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ประมวลผล จานวน 1 ครื่ ง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย ว่า 4 น
ลั (4 core) จานวน 1 น่วย โดยมีคุณลั ษณะ ย่างใด ย่าง
นึ่ง รื ดี ว่า ดังนี้
1) ใน รณีที่มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม่น้ ย ว่า 4 MB ต้ งมีความ ร็ว
ัญญาณนา ิ าพื้นฐานไม่น้ ย ว่า 2.3 GHz ละมี น่วย
ประมวลผลด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit)
ไม่น้ ย ว่า 10 น รื
2) ใน รณีที่มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่น้ ย ว่า 6 MB ต้ งมีความ ร็ว
ัญญาณนา ิ าพื้นฐานไม่น้ ย ว่า 1.8 GHz ละมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ง
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี ว่า ขนาดไม่
น้ ย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้ มล ชนิด SATA รื ดี ว่า ขนาดความจุไม่
น้ ย ว่า 1 TB รื
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้ ย ว่า 250 GB
จานวน 1 น่วย
- มีจ ภาพที่ร งรับความละ ียดไม่น้ ย ว่า 1,366 x 768 Pixel
ละมีขนาดไม่น้ ย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่ ง ชื่ มต่ (Interface) บบ USB 2.0 รื ดี ว่า ไม่น้ ย
ว่า 3 ช่ ง
- มีช่ ง ชื่ มต่ บบ HDMI รื VGA จานวนไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รื ดี ว่าจานวนไม่น้ ย ว่า 1
ช่ ง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้ ย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
- ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ระทรวงดิจิทัล ศรษฐ ิจ ละ
ังคม ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้

น้า : 94/104

น้า : 95/104
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1) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่ ง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
2) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข ง งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น
3) นัง ื รม ่ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่ ง นวทาง าร
พิจารณา ิ่งข งที่จัด ป็นวั ดุครุภัณฑ์ ตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 31 ลาดับที่ 12 ( ง
ช่าง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,037,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,987,000 บาท

รวม

1,987,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาปรับ ลี่ยดิน ค่าจ้าง มา ครื่ งจั ร
ค่าระวางบรรทุ ค่า ช่าทรัพย์ ิน ค่าติดตั้งไฟฟา - ประปา
ค่าจ้าง
บบ ค่าจ้างควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึ ษา
ค่าจ้าง มาบริ าร ื่นๆ
ป็นไปตาม นัง ื ั่ง าร ดังนี้
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตราค่าใช้จ่าย
ประ บ ารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ
ค่าใช้ ย วั ดุ ละค่า าธารณปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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น้า : 96/104

ค่า ่ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร ่ ร้างถนน ฟัลท์ติ ค น รีตทับ น้าถนน ค ล. ดิม จานวน
ถนนข้าง าคารตลาด ด ฝั่งทิศตะวันต ขนาด ว้าง 6.80-7.35
มตร นา 0.05 มตร โครง ารยาวไม่น้ ย ว่า 89.00 มตร พื้นที่
ฟั ท์ติ ไม่น้ ย ว่า 623.00 ตาราง มตร
พื่ จ่าย ป็นค่า ่ ร้างโครง าร ่ ร้างถนน ฟั ท์ติ ทับ น้า
ถนน ค ล. ดิม ถนนข้าง าคารตลาด ด ฝั่งทิศตะวันต ขนาด
ว้าง 6.70-7.50 มตร นา 0.05 มตร โครง ารยาวไม่น้ ย
ว่า 89.00 มตร พื้นที่ ฟัลท์ติ ไม่น้ ย ว่า 623.00 ตาราง
มตร พร้ มปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ปายถาวร 1
ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล า นด ลขที่ 4 /2564 ละ บบ
ปลน รมทาง ลวงชนบท บบ ลขที่ บร-306/56
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย านาจใ ้
่ งค์ รป คร ง ่วนท้ ถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 12 ลาดับที่ 8

223,000 บาท

น้า : 97/104
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โครง าร ่ ร้างถนน ฟัลท์ติ ค น รีตทับ น้าถนน ค ล. ดิม
ถนนข้าง าคารตลาด ดฝั่งทิศตะวัน ขนาด ว้าง 7.00 มตร
นา 0.05 มตร โครง ารยาวไม่น้ ย ว่า 90.00 มตร พื้นที่
ฟั ท์ติ ไม่น้ ย ว่า 630.00 ตาราง มตร
พื่ จ่าย ป็นค่า ่ ร้างโครง าร ่ ร้างถนน ฟั ท์ติ ทับ น้า
ถนน ค ล. ดิม ถนนข้าง าคารตลาด ด ฝั่งทิศตะวัน ขนาด
ว้าง 7.00 มตร นา 0.05 มตร โครง ารยาวไม่น้ ย
ว่า 90.00 มตร พื้นที่ ฟั ท์ติ ไม่น้ ย ว่า 630.00 ตาราง
มตร พร้ มปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ปายถาวร 1
ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล า นด ลขที่ 3/2564 ละ บบ
ปลน รมทาง ลวงชนบท บบ ลขที่ บร-306/56
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย านาจใ ้
่ งค์ รป คร ง ่วนท้ ถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 11 ลาดับที่ 7

จานวน

225,000 บาท

น้า : 98/104
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โครง าร ่ ร้างถนน ฟัลท์ติ ค น รีตทับ น้าถนน ค ล. ดิม
ถนนด้าน ลัง าคารตลาด ด ขนาด ว้าง 6.00 มตร นา 0.05
มตร โครง ารยาวไม่น้ ย ว่า 180.00 มตร พื้นที่ ฟั ท์ติ ไม่
น้ ย ว่า 1,080 ตาราง มตร
พื่ จ่าย ป็นค่า ่ ร้างโครง าร ่ ร้างถนน ฟั ท์ติ ทับ น้า
ถนน ค ล. ดิม ถนน ลัง าคารตลาด ด จา ถนนโพธิ์ศรี ถึง
ถนนนิราชทุ ข์ ขนาด ว้าง 6.00 มตร นา 0.05 มตร โครง าร
ยาวไม่น้ ย ว่า 180.00 มตร พื้นที่ ฟั ท์ติ ไม่น้ ย
ว่า 1,080 ตาราง มตร พร้ มปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ปาย
ถาวร 1 ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล า นด ลขที่ 2/2564 ละ
บบ ปลน รมทาง ลวงชนบท บบ ลขที่ บร-306/56
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย านาจใ ้
่ งค์ รป คร ง ่วนท้ ถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 13 ลาดับที่ 9

จานวน

381,000 บาท

น้า : 99/104
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โครง าร ่ ร้างท่ ระบายน้าถนนนิวา ถาน จา ย ถนนบารุง
มื งถึง ย ถนนราช ิจรัง รรค์ ขนาดท่ ้นผ่านศนย์ ลาง 0.60
มตร พร้ มบ่ พั ค ล.ความยาวไม่น้ ย ว่า 194.00 มตร
พื่ จ่าย ป็นค่า ่ ร้างโครง าร ่ ร้างท่ ระบายน้า ถนนนิวา
ถาน จา ถนนบารุง มื งถึงถนนราช ิจรัง รรค์ บ่ พั ค ล. 17
บ่ พร้ มฝาปิด ล็ จานวน 34 ฝา ท่ ระบายน้า ค ล. ม
. ชั้น 3 ขนาด ้นผ่าศนย์ ลาง 0.60 ม. จานวน 169
ท่ น โครง ารยาวไม่น้ ย ว่า 194.00 มตร พร้ มปายโครง าร
ชั่วคราว 1 ปาย ปายถาวร 1 ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล
า นด ลขที่ 1/2564 ละ บบมาตาฐาน รมทาง ลวง DS 402
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย านาจใ ้
่ งค์ รป คร ง ่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 10 ลาดับที่ 5

จานวน

659,000 บาท
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ค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ่ ร้าง
โครง าร ่ ร้างปรับปรุงซ่ ม ซม าคาร น ประ งค์ภายใน วน จานวน
าธารณะ ทศบาลตาบลวานรนิวา , นาม
าลัง าย ละ นาม
ด็ ล่น ทศบาลตาบลวานรนิวา

499,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ ร้างปรับปรุงซ่ ม ซม าคาร น ประ งค์ภาย
ใน วน าธารณะ ทศบาลตาบลวานรนิวา ทค น รีตพร้ มทา
พื้น ินขัดภายใน าคาร ขนาด ว้าง 21.80 มตร ยาว 24.90
มตร นา 0.20 มตร พร้ มปายโครง ารชั่วคราว 1 ปาย ปาย
ถาวร 1 ปาย ตาม บบ ปลน ทศบาล า นด ลขที่ 5 /2564
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นต น าร ระจาย านาจใ ้
่ งค์ รป คร ง ่วนท้ ถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 น้า 8 ลาดับที่ 1
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

1,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ า รับใช้ในตลาด ด ทศบาล
ช่น ล ดไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ วิตซ์ บร ร์ ฯลฯ

น้า : 101/104

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 14:52:25

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

703,880 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

703,880 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

698,880 บาท

จานวน

698,880 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

12,305,570 บาท

รวม

12,305,570 บาท

รวม

12,305,570 บาท

จานวน

1,546,790 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1)โครง ารจ้าง มาบุคคลภายน พื่ ปฏิบัติ น้าที่ประจาโรงฆ่า
ัตว์ ทศบาลตาบลวานรนิวา
พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มา รงงานบุคคลภายน ป็นพนั งาน
ประจาโรงฆ่า ัตว์ ทศบาลตาบลวานรนิวา
จานวน 8 ัตรา
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาลพ.ศ.2496 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
2).พรบ. า นด ผน ละขั้นต น าร ระจ่าย านาจใ ้ ่ งค์ ร
ป คร ง ว่นท้ งถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท.0808.2/ว7120ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 157
ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่ จ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น
ล ดไฟฟา ายไฟฟา ปลั๊ วิตซ์ บร ร์ ฯลฯ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระ นี้ งินต้น
พื่ จ่าย ป็นค่าชาระ นี้ งิน ้ . .ท. ( งคลัง)
1. พื่ ่ ร้าง าคาร านั งาน ทศบาลตาบลวานรนิวา ตาม
ัญญา ้ ลขที่1411/100/2557 ลงวันที่ 23 ร ฎาคม 2557 ปี
ที่ 5 ( งินต้น 1,546,782.76 บาท)
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ค่าชาระด บี้ย

จานวน

300,160 บาท

1. พื่ ชาระด บี้ย ตาม ัญญา ้ ลขที่ 1411/100/2557
( าคาร านั งาน ทศบาล)
ลงวันที่ 23 ร ฎ่าคม 2557 (ด บี้ย 300,156.73 บาท)
งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม

จานวน

260,700 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม ใน ัตราร้ ย
ละ 5 ข งค่าจ้างที่ ทศบาลต้ งจ่ายใ ้พนั งานจ้างตาม ฎ มาย
งิน มทบ งทุน งินทด ทน
จานวน

10,430 บาท

พื่ จ่าย งิน มทบ งทุน งินทด ทน (คิดร้ ยละ 0.2 ข ง งินค่า
จ้างทั้งปี)
งินช่วย ลื งบประมาณรายจ่าย ฉพาะ ารโครง าร ื่น
จานวน

50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารจราจร ารจัด าวั ดุ ุป รณ์
ด้าน ารจราจรที่ประชาชน ได้รับผลประโยชน์โดยตรง ช่น าร
ทา ี ตี ้น ผง ั้น ปาย ัญญาณไฟจราจร รื ุป รณ์ที่ใช้ใน
ารควบคุม าร ัญขร ฯลฯ ( านั ปลัดฯ)
บี้ยยังชีพผ้ ง ายุ

จานวน

6,372,000 บาท

จานวน

1,742,400 บาท

จานวน

54,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผ้ ง ายุ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 8 ลาดับที่ 1 ( ง ารศึ ษา)
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ยความพิ าร
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 9 ลาดับที่ 2 ( ง ารศึ ษา)
บี้ยยังชีพผ้ปวย ด ์
พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผ้ปวย ด ์
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 127
ลาดับที่ 3 ( ง ารศึ ษา)
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าร งจ่าย

จานวน

100,000 บาท

จานวน

650,660 บาท

พื่ าร งจ่าย ป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้ พื่ ใช้จ่าย รณีฉุ ฉินที่มี
าธารณภัย ิดขึ้น รื บรร ทาปัญ าความ ดื นร้ นข ง
ประชาชน ป็น ่วนรวม ท่านั้น ละใน ารช่วย ลื งค์ ร
ป คร ง ่วนท้ งถิ่น ื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย
รายจ่ายตามข้ ผ พัน
รายจ่ายตามข้ ผ พัน
พื่ จ่าย ป็น
1.ค่าบารุง ันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย ตั้งไว้ 56,140
บาท ( านั ปลัด) (คานวณจา รายรับจริงปีที่ล่วงมา ล้ว 2
ปี ย้ น ลัง x 0.00167) ย ว้น งิน ุด นุนทุ ประ ภท
2. งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้ งถิ่น รื
พื้นที่ ตั้งไว้ 130,000 บาท ( ง าธารณ ุขฯ)
3. ค่า ช่า าคาร ละที่ดินที่ราชพั ดุรวมถึงค่าธรรม นียม
ต่างๆ ตั้งไว้ 87,640 บาท ( งคลัง)
- ั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 ( งคลัง)
- ัญญา 3- น-18/2551 (รายตัว 3-044708-1-2) ลงวัน
ที่ 31 ตุลาคม 2551
5. ค่า ช่าตลาด ทศบาล2 (ตลาด ด ทศบาลตาบลวานรนิวา
ละ าคารโดยร บ น 247)
ตั้งไว้ 126,240 บาท ( งคลัง)
ป็นค่า ช่า าคาร ละที่ดินราชพั ดุ ละค่าธรรม นียม
ต่างๆ ปลง น 247
- ัญญา ลขที่ 3- น-25/2552 (รายตัว 3-044708-1-41
) ลงวันที่ 23 ันยายน 2552
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6. ค่าต บ ทนใน ัตราค่า ช่า าคาร รณี ่ ร้างล่าช้า ( าคาร
พาณิชย์ค น รีต ริม ล็ 2 ชั้น 36 ค า) ตั้งไว้ 72,150
บาท ( งคลัง)
ป็นค่าต บ ทน ารใช้ประโยชน์ที่ดินระ ว่าง ่ ร้าง าคาร
ย รรม ิทธิ์ใ ้ ระทรวง ารคลัง ปลง น 888
- ัญญา ลขที่ 5/2557 (ทะ บียนรายตัว 5-044708-1-5) ลง
วันที่ 30 ันยายน 2557
7. ค่า บี้ยประ ัน ัคคีภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท ( งคลัง)
ค่า บี้ยประ ัน ัคคีภัยทรัพย์ ินที่ ย่ในความรับผิดช บข ง
ทศบาลตาบลวานรนิวา
ตาม งื่ นไขธนารั ษ์

งินช่วยพิ ศษ

จานวน

10,000 บาท

งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้ งถิ่น ( บท.)

จานวน

636,440 บาท

พื่ จ่าย มทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้ งถิ่นตาม
ฎ มาย โดยคานวณตั้งจ่ายใน ัตราร้ ยละ 2 ข งประมาณ าร
รายรับตาม ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่รวม งิน
รายได้จา พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้ ุทิศใ ้ รื งิน ุด นุน
งินรายได้รวม - ( งิน ุด นุน+ งินที่มีผ้ ุทิศใ ้) x 2%
64,547,300 - (32,375,600 + 350,000) x 2% = 636,434
บาท
งินช่วยค่าคร งชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)
จานวน

5,260 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินช่วย ลื ค่าคร งชีพผ้รับบานาญข้าราช าร ่วน
ท้ งถิ่น (ช.ค.บ.)
งินบา น็จล จ้างประจา
จานวน

566,730 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินบา น็จล จ้างประจา
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

300,160

เงินบาเหน็จลกจ้างประจา

566,730
10,000

รายจ่ายตามข้อผกพัน

650,660

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส์

54,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น
งบกลาง

50,000

ค่าชาระดอกเบี้ย
เงินช่วยพิเศษ

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผ้สงอายุ

1,546,790
260,700
6,372,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,430

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

636,440

สารองจ่าย

100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)

1,742,400
5,260

แผนงานการ
พาณิชย์

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

50,000
300,160

เงินบาเหน็จลกจ้างประจา

566,730
10,000

รายจ่ายตามข้อผกพัน

650,660

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส์

54,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น
งบกลาง

รวม

ค่าชาระดอกเบี้ย
เงินช่วยพิเศษ

งบกลาง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผ้สงอายุ

1,546,790
260,700
6,372,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,430

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

636,440

สารองจ่าย

100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)

1,742,400
5,260

หน้า : 3/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

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

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

858,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

174,360

1,321,680

1,200
2,400
1,387,640

63,000
1,421,900

เงินวิทยฐานะ

4,811,690
302,400

ค่าจ้างลกจ้างประจา

705,480

814,680

เงินประจาตาแหน่ง

60,000

60,000

60,000

500

120,500

500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

180,000

180,000

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

987,000

5,141,280

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,799,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

1,200
7,200
1,922,828

72,600
5,252,840

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

ค่าจ้างลกจ้างประจา

555,120

เงินประจาตาแหน่ง

18,000

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,796,898
302,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งบดาเนินงาน

รวม

98,000

2,075,280
348,000

546,000

207,000

207,000

63,000

282,500

หน้า : 5/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1)โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

50,000

1,314,600

698,880

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก เพื่อดแลงาน
ประชาสัมพันธ์
โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทาความสะอาด
อาคาร ศพอส.ทต.วานร
นิวาส
โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทาความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการ

86,800

1,000

1,000

5,000

5,000

หน้า : 6/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
147,600

147,600

2,000

5,000

153,000

1,527,600

1)โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก เพื่อดแลงาน
ประชาสัมพันธ์

698,880

96,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทาความสะอาด
อาคาร ศพอส.ทต.วานร
นิวาส
โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทาความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการ

รวม

96,000

86,800

192,000

192,000

หน้า : 7/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการจ้าง
เหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ตลาดสด
โครงการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาด ตัด
แต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ดแล
สวน ศนย์การเรียนร้
เทศบาลฯ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาแรง
งานรักษาความสะอาด
กวาดถนน ตัดหญ้าไหล่
ทางในเขตเทศบาล
เก็บขนขยะในชุมชน
และคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกขยะเทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

102,200

86,800

2,620,800

หน้า : 8/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจ้าง
เหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ตลาดสด

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

102,200

โครงการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาด ตัด
แต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ดแล
สวน ศนย์การเรียนร้
เทศบาลฯ

86,800

โครงการจ้างเหมาแรง
งานรักษาความสะอาด
กวาดถนน ตัดหญ้าไหล่
ทางในเขตเทศบาล
เก็บขนขยะในชุมชน
และคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกขยะเทศบาล

2,620,800

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

230,000

230,000

หน้า : 9/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

2)โครงการวันสิ่งแวด
ล้อมโลก "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวด
ล้อม"

20,000

4)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย)

25,000

5)โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. ในการส่ง
เสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมและทัศนศึกษา
ดงาน

100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผ้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

10,000

20,000

50,000

หน้า : 10/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

2)โครงการวันสิ่งแวด
ล้อมโลก "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวด
ล้อม"

20,000

4)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย)

25,000

5)โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. ในการส่ง
เสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมและทัศนศึกษา
ดงาน

100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

5,000

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

290,000

370,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จ

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผ้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

500,000

500,000

หน้า : 11/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

90,000

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

75,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองข้าว

40,000

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

5,000

หน้า : 12/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

90,000

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

75,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองข้าว

40,000

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

50,000

50,000

5,000

หน้า : 13/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการจ้างเหมาราย
เดือนครอัตราจ้างระดับ
ประถมศึกษา

136,000

โครงการถนนสายบุญ
โครงการถนนสีเขียว
โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน
สาธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000
10,000
30,000

หน้า : 14/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการจ้างเหมาราย
เดือนครอัตราจ้างระดับ
ประถมศึกษา

136,000

โครงการถนนสายบุญ

10,000

โครงการถนนสีเขียว

10,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

30,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน
สาธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย

10,000

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

15,000

15,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

100,000

หน้า : 15/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผ้สง
อายุและทัศนศึกษาด
งาน

200,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผ้นา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ต่างๆ และทัศนศึกษาด
งาน

300,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ
ทัศนศึกษาดงาน

200,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พนศักยภาพ อปพร.ใน
งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและทัศนศึกษาด
งาน
โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

30,000

หน้า : 16/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผ้สง
อายุและทัศนศึกษาด
งาน

200,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผ้นา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ต่างๆ และทัศนศึกษาด
งาน

300,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ
ทัศนศึกษาดงาน

200,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พนศักยภาพ อปพร.ใน
งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและทัศนศึกษาด
งาน
โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

10,000

10,000

30,000

หน้า : 17/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการฝึกอบรมให้
ความร้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่

50,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส
โครงการวันขึ้นปีใหม่

20,000

โครงการวันเทศบาล
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และค่ายกิจกรรม)

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

หน้า : 18/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมให้
ความร้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่

50,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส

200,000

โครงการวันขึ้นปีใหม่

ค่าใช้สอย

200,000
20,000

โครงการวันเทศบาล
งบดาเนินงาน

รวม

30,000

30,000

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และค่ายกิจกรรม)

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

10,000

10,000

หน้า : 19/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

เงินอุดหนุนสาหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

207,800

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

523,890

ประเภทอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

954,000

อุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส

169,800

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

15,000

100,000

50,000

10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

10,000

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000

30,000

2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

20,000

30,000

หน้า : 20/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

แผนงาน

รวม

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

15,000

เงินอุดหนุนสาหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

207,800

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

523,890

ประเภทอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

954,000

อุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส

169,800

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

70,000

5,000
20,000

280,000
45,000

31,000

103,000

45,000

115,000

หน้า : 21/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุสารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ
5,000

6,000

100,000

80,000

1,000

40,000

300,000

2,000

20,000

50,000

5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

25,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

3,246,042

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

งบดาเนินงาน

1,000

2,000

2,000

1,000

วัสดุสานักงาน

20,000

20,000

40,000

วัสดุอื่น

80,000

10,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าครุภัณฑ์

3,000
30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

งบลงทุน

100,000

130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าสาธารณูปโภค

10,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องดดฝุ่น แบบแห้ง

หน้า : 22/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุสารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000
5,000

5,000

197,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40,000

125,000

507,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

25,000
35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

3,246,042

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

113,000
10,000

171,000

5,000

10,000

200,000

280,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

110,000
25,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
งบดาเนินงาน

รวม

90,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

140,000

140,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

240,000

240,000

ค่าไฟฟ้า

660,000

660,000

ค่าบริการไปรษณีย์

18,000

18,000

ค่าบริการโทรศัพท์

5,000

5,000

5,000

5,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องดดฝุ่น แบบแห้ง

หน้า : 23/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

เคาน์เตอร์ประชา
สัมพันธ์
ต้กดน้าร้อน-น้าเย็น
แบบถังคว่า
ต้เก็บแฟ้มเอกสาร

9,000

ต้เก็บแฟ้มเอกสารชนิด
20 ช่อง
ต้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ต้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต
ต้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
พร้อมฐานรอง
ต้สงวางหนังสือ 2 บาน
เปิดกระจกใส
ต้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ทรงสง ขนาด 4 ฟุต
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับประมวลผล

22,000

หน้า : 24/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เคาน์เตอร์ประชา
สัมพันธ์

8,000

8,000

ต้กดน้าร้อน-น้าเย็น
แบบถังคว่า

6,000

6,000

ต้เก็บแฟ้มเอกสาร

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

9,000

ต้เก็บแฟ้มเอกสารชนิด
20 ช่อง

6,400

6,400

ต้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต

4,000

4,000

ต้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต

8,000

8,000

ต้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
พร้อมฐานรอง

4,500

4,500

ต้สงวางหนังสือ 2 บาน
เปิดกระจกใส

8,500

8,500

ต้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ทรงสง ขนาด 4 ฟุต
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

4,500

4,500
4,000

4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับประมวลผล

22,000

หน้า : 25/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับประมวลผล

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ
22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1
ค่าครุภัณฑ์

8,900

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายไหล่แบบข้ออ่อน

งบลงทุน

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง FR Cotton
แบบภายนอกอาคาร
หัวฉีดดับเพลิง แบบด้าม
ปนปรับม่านน้าได้ 3
ระดับ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปโภค

10,900

หน้า : 26/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1
ค่าครุภัณฑ์

รวม

4,300

8,900

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA

12,000

12,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายไหล่แบบข้ออ่อน

งบลงทุน

10,900

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง FR Cotton
แบบภายนอกอาคาร

40,000

40,000

หัวฉีดดับเพลิง แบบด้าม
ปนปรับม่านน้าได้ 3
ระดับ

50,000

50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปโภค

30,000

30,000

หน้า : 27/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม
ถนนข้างอาคารตลาดสด
ฝั่งทิศตะวันตก ขนาด
กว้าง 6.80-7.35 เมตร
หนา 0.05 เมตร
โครงการยาวไม่น้อยกว่า
89.00 เมตร พื้นที่แอ
สฟัสท์ติกไม่น้อยกว่า
623.00 ตารางเมตร

223,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม
ถนนข้างอาคารตลาดสด
ฝั่งทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร หนา
0.05 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 90.00
เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติก
ไม่น้อยกว่า 630.00
ตารางเมตร

225,000

หน้า : 28/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม
ถนนข้างอาคารตลาดสด
ฝั่งทิศตะวันตก ขนาด
กว้าง 6.80-7.35 เมตร
หนา 0.05 เมตร
โครงการยาวไม่น้อยกว่า
89.00 เมตร พื้นที่แอ
สฟัสท์ติกไม่น้อยกว่า
623.00 ตารางเมตร

223,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม
ถนนข้างอาคารตลาดสด
ฝั่งทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร หนา
0.05 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 90.00
เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติก
ไม่น้อยกว่า 630.00
ตารางเมตร

225,000

หน้า : 29/34

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 10:04:52

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม
ถนนด้านหลังอาคาร
ตลาดสด ขนาดกว้าง
6.00 เมตร หนา 0.05
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 180.00 เมตร
พื้นที่แอสฟัสท์ติก ไม่
น้อยกว่า 1,080 ตาราง
เมตร

381,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าถนนนิวาส
สถาน จากแยกถนน
บารุงเมืองถึงแยกถนน
ราชกิจรังสรรค์ ขนาด
ท่อเส้นผ่านศนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล.ความยาวไม่น้อย
กว่า 194.00 เมตร

659,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

หน้า : 30/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม
ถนนด้านหลังอาคาร
ตลาดสด ขนาดกว้าง
6.00 เมตร หนา 0.05
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 180.00 เมตร
พื้นที่แอสฟัสท์ติก ไม่
น้อยกว่า 1,080 ตาราง
เมตร

381,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าถนนนิวาส
สถาน จากแยกถนน
บารุงเมืองถึงแยกถนน
ราชกิจรังสรรค์ ขนาด
ท่อเส้นผ่านศนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล.ความยาวไม่น้อย
กว่า 194.00 เมตร

659,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

หน้า : 31/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส,สนาม
ออกกาลังกายและสนาม
เด็กเล่นเทศบาลตาบล
วานรนิวาส

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

499,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการศนย์ปฏิบัติการ
ร่วมืือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับ
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

280,000

หน้า : 32/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส,สนาม
ออกกาลังกายและสนาม
เด็กเล่นเทศบาลตาบล
วานรนิวาส

รวม

499,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการศนย์ปฏิบัติการ
ร่วมืือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

13,000

13,000

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับ
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

280,000

หน้า : 33/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอาเภอวานร
นิวาส
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

10,000
รวม

12,305,570

704,880

5,641,620

895,000

5,876,000
1,159,500

1,494,600

6,376,540

17,970,802
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอาเภอวานร
นิวาส

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

10,000
5,886,000

รวม

4,806,288

13,192,500

64,547,300

ภาคผนวก

