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เทศบาลต าบลวานรนิวาส   
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 



เทศบาลตําบลวานรนิวาส
เขต/อําเภอ วานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

299  ซอย-  ถนนเดื่อเจริญ  แขวง/ตําบล วานรนิวาส
  เขต/อําเภอ วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  47120

พื้นที่ 2.94 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,819 คน
ชาย 2,770 คน

หญิง 3,049 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวานรนิวาส

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลวานรนิวาส จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลวานรนิวาสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลวานร
นิวาส จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 46,987,500.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 92,099,151.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,551,952.27 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
15,340.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 726,351.79 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 10,005,224.31 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 61,696,887.39 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 666,808.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 444,904.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 3,509,766.07 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 636,740.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 356,628.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,835.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,303,949.12 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,775,257.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,484,525.64 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 55,727,272.09 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,990,495.70 บาท

งบบุคลากร จํานวน 21,098,719.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 15,251,591.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,813,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,572,565.72 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,484,525.64 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 666,808.00 1,343,600.00 1,554,300.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

444,904.20 439,500.00 442,150.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,509,766.07 3,500,000.00 3,591,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

636,740.00 702,000.00 650,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 356,628.00 421,400.00 351,200.00

หมวดรายได้จากทุน 2,835.00 60,000.00 2,800.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,617,681.27 6,466,500.00 6,591,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,303,949.12 25,705,200.00 24,417,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,303,949.12 25,705,200.00 24,417,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,775,257.00 32,375,600.00 33,746,160.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

31,775,257.00 32,375,600.00 33,746,160.00

รวม 61,696,887.39 64,547,300.00 64,755,110.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,990,495.70 12,305,570.00 13,116,890.00

งบบุคลากร 21,098,719.00 25,663,018.00 26,107,885.00

งบดําเนินงาน 15,251,591.67 17,984,712.00 18,122,105.00

งบลงทุน 2,813,900.00 2,405,000.00 248,230.00

งบเงินอุดหนุน 5,572,565.72 6,189,000.00 7,160,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 55,727,272.09 64,547,300.00 64,755,110.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลวานรนิวาส

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,179,185

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,788,525

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 19,051,430

แผนงานสาธารณสุข 2,441,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 546,290

แผนงานเคหะและชุมชน 6,528,090

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 630,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,272,320

แผนงานการเกษตร 150,770

แผนงานการพาณิชย์ 840,330

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,116,890

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 64,755,110



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลวานรนิวาส

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,116,890 13,116,890
    งบกลาง 13,116,890 13,116,890

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,584,325 221,280 3,217,520 258,160 11,281,285
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,736,005 221,280 3,217,520 258,160 8,432,965

งบดําเนินงาน 1,138,500 0 1,745,100 0 2,883,600
    ค่าตอบแทน 23,500 0 362,100 0 385,600

    ค่าใช้สอย 850,000 0 229,000 0 1,079,000

    ค่าวัสดุ 265,000 0 91,000 0 356,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,063,000 0 1,063,000

งบลงทุน 4,300 0 0 0 4,300
    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 0 0 4,300

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 448,920 2,445,000 2,893,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 448,920 2,445,000 2,893,920

งบดําเนินงาน 220,000 519,605 155,000 894,605
    ค่าใช้สอย 50,000 471,605 105,000 626,605

    ค่าวัสดุ 170,000 0 0 170,000

    ค่าตอบแทน 0 48,000 50,000 98,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 749,120 5,168,100 5,917,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 749,120 5,168,100 5,917,220

งบดําเนินงาน 277,500 6,351,380 6,628,880
    ค่าตอบแทน 1,500 0 1,500

    ค่าใช้สอย 194,000 2,902,200 3,096,200

    ค่าวัสดุ 82,000 3,449,180 3,531,180

งบลงทุน 0 205,330 205,330
    ค่าครุภัณฑ์ 0 55,330 55,330

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 6,300,000 6,300,000
    เงินอุดหนุน 0 6,300,000 6,300,000

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 933,140 203,040 1,136,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 933,140 203,040 1,136,180

งบดําเนินงาน 966,500 50,000 1,016,500
    ค่าตอบแทน 121,500 0 121,500

    ค่าใช้สอย 138,000 50,000 188,000

    ค่าวัสดุ 707,000 0 707,000

งบลงทุน 8,600 0 8,600
    ค่าครุภัณฑ์ 8,600 0 8,600

งบเงินอุดหนุน 280,000 0 280,000
    เงินอุดหนุน 280,000 0 280,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 455,520 455,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 455,520 455,520

งบดําเนินงาน 90,770 90,770
    ค่าใช้สอย 90,770 90,770
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 465,840 0 236,640 1,020,960 1,723,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 465,840 0 236,640 1,020,960 1,723,440

งบดําเนินงาน 0 80,000 1,441,550 2,723,100 4,244,650
    ค่าวัสดุ 0 80,000 80,000 0 160,000

    ค่าใช้สอย 0 0 1,361,550 2,723,100 4,084,650

งบเงินอุดหนุน 0 560,000 0 0 560,000
    เงินอุดหนุน 0 560,000 0 0 560,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    ค่าใช้สอย 210,000 210,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 570,000 620,000
    ค่าใช้สอย 50,000 570,000 620,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,021,240 679,080 2,700,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,021,240 679,080 2,700,320

งบดําเนินงาน 542,000 0 542,000
    ค่าใช้สอย 130,000 0 130,000

    ค่าวัสดุ 412,000 0 412,000

งบลงทุน 30,000 0 30,000
    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 120,770 30,000 150,770
    ค่าใช้สอย 110,770 30,000 140,770

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 108,850 731,480 840,330
    ค่าใช้สอย 105,850 728,480 834,330

    ค่าวัสดุ 3,000 3,000 6,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,466,658.75 2,317.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 542.45 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 36,239.00 756,600.00 4.22 % 788,500.00
     ภาษีป้าย 506,410.00 554,782.00 506,000.00 36.52 % 690,800.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 79,530.00 73,470.00 81,000.00 -7.41 % 75,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,053,141.20 666,808.00 1,343,600.00 1,554,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,440.80 6,654.20 6,400.00 3.91 % 6,650.00
     ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 82,669.00 70,105.00 70,000.00 0.14 % 70,100.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 141,160.00 146,100.00 135,000.00 8.22 % 146,100.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

4,900.00 2,900.00 4,900.00 -40.82 % 2,900.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

60.00 140.00 200.00 -30.00 % 140.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,640.00 1,660.00 1,500.00 10.67 % 1,660.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11,233.40 7,792.00 8,000.00 -3.75 % 7,700.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,190.00 2,270.00 2,000.00 10.00 % 2,200.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 700.00 3,515.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 35,600.00 39,200.00 21,000.00 86.67 % 39,200.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 88,042.50 96,983.00 100,000.00 -4.00 % 96,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

5,730.00 4,840.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 25,800.00 21,100.00 20,000.00 5.50 % 21,100.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 5,355.00 3,045.00 5,000.00 -74.00 % 1,300.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 23,240.00 11,600.00 30,000.00 -61.33 % 11,600.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 461,760.70 444,904.20 439,500.00 442,150.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,390,032.00 2,418,172.00 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ดอกเบี้ย 462,450.96 522,014.07 500,000.00 4.40 % 522,000.00
     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 698,410.00 569,580.00 500,000.00 13.90 % 569,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,550,892.96 3,509,766.07 3,500,000.00 3,591,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 689,130.00 636,740.00 702,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้จากโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 650,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 689,130.00 636,740.00 702,000.00 650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 354,587.00 291,232.00 350,000.00 -16.80 % 291,200.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 3,000.00 55,400.00 55,000.00 -9.09 % 50,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 10,602.00 9,796.00 16,200.00 -38.27 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 200.00 200.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 368,189.00 356,628.00 421,400.00 351,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 8,704.00 2,835.00 60,000.00 -95.33 % 2,800.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 8,704.00 2,835.00 60,000.00 2,800.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 363,372.88 367,624.55 360,000.00 1.94 % 367,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,802,907.27 16,539,734.20 17,800,000.00 -6.74 % 16,600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,202,449.72 2,157,933.42 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 35,295.31 31,384.27 35,200.00 10.80 % 39,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,261,607.35 4,494,370.42 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 40,460.57 27,969.94 30,000.00 -10.00 % 27,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 46,399.95 50,172.32 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

730,856.00 634,760.00 730,000.00 -13.15 % 634,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,483,349.05 24,303,949.12 25,705,200.00 24,417,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,942,846.00 31,775,257.00 32,375,600.00 4.23 % 33,746,160.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,942,846.00 31,775,257.00 32,375,600.00 33,746,160.00
รวมทุกหมวด 64,558,012.91 61,696,887.39 64,547,300.00 64,755,110.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวานรนิวาส

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,755,110   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,554,300 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 788,500 บาท

ประมาณการโดยคํานวณจากจํานวนผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 690,800 บาท

ประมาณการโดยคํานวณจากจํานวนผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้ประกอบการที่คาดวาจะขอรับ
บริการด้านโรงฆาสัตว์

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 442,150 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,650 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ จํานวน 70,100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 146,100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,900 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 140 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,660 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณปัจจุบัน

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 39,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 96,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 21,100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณปัจจุบัน

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 11,600 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,591,500 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันของทรัพย์สินที่
เทศบาลฯนําออกให้เอกชนเชา

ดอกเบี้ย จํานวน 522,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 569,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 650,000 บาท
รายได้จากโรงฆาสัตว์ จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้ประกอบการที่คาดวาจะขอรับ
บริการด้านโรงฆาสัตว์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 351,200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 291,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา โดยคํานึงถึง
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้โดยคํานึงถึงโครงการที่จะมีขึ้นในปงบประมาณ
ปัจจุบัน

คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้โดยคํานวณจากจํานวนผู้ประกอบการที่คาดวาจะ
ขอรับบริการโรงฆาสัตว์

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,800 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 2,800 บาท

ประมาณการจากแผนการจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,417,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 367,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา โดย
คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,600,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา โดยคํานึงถึง
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา โดย
คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 39,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณปัจจุบัน โดย
คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมาโดยคํานึงถึง
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

คาภาคหลวงแร จํานวน 27,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา โดยคํานึงถึง
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา โดยคํานึงถึง
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 634,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา โดยคํานึงถึง
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,746,160 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,746,160 บาท

ประมาณการเพื่อรองรับการจัดสรร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,582,786.03 1,501,730.84 1,546,790.00 3.79 % 1,605,480

คาชําระดอกเบี้ย 410,232.03 345,208.65 300,160.00 -29.71 % 210,980

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 216,354.00 216,031.00 260,700.00 -9.09 % 237,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,420.00 9,600.00 10,430.00 -1.73 % 10,250

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

50,000.00 90,100.00 50,000.00 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,758,800.00 5,929,000.00 6,372,000.00 9.28 % 6,963,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,698,400.00 1,617,600.00 1,742,400.00 -0.83 % 1,728,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 46,500.00 42,000.00 54,000.00 0 % 54,000

เงินสํารองจาย 58,600.00 11,045.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 0.00 100 % 930,270

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0.00 0.00 0.00 100 % 5,260

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 566,730

รายจายตามขอผูกพัน 642,140.30 437,286.21 650,660.00 -100 % 0

คาเชาอาคาร ที่ดิน และคาธรรมเนียมตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 100 % 455,320

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

657,670.00 663,130.00 954,660.00 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 5,256.00 5,256.00 5,260.00 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 122,508.00 122,508.00 566,730.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมงบกลาง 12,259,666.36 10,990,495.70 12,623,790.00 13,116,890
รวมงบกลาง 12,259,666.36 10,990,495.70 12,623,790.00 13,116,890
รวมงบกลาง 12,259,666.36 10,990,495.70 12,623,790.00 13,116,890

รวมแผนงานงบกลาง 12,259,666.36 10,990,495.70 12,623,790.00 13,116,890
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

629,136.00 725,760.00 592,160.00 22.56 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 152,550.00 180,000.00 161,500.00 11.46 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 152,550.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360.00 207,359.00 207,360.00 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,434,240.00 1,434,240.00 1,384,240.00 12.35 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,575,836.00 2,727,359.00 2,525,260.00 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,018,449.00 2,210,800.00 2,649,960.00 27.87 % 3,388,525

เงินประจําตําแหนง 209,000.00 270,000.00 270,000.00 6.67 % 288,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 710,880.00 737,400.00 773,520.00 35.42 % 1,047,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,938,329.00 3,218,200.00 3,693,480.00 4,736,005
รวมงบบุคลากร 5,514,165.00 5,945,559.00 6,218,740.00 7,584,325
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

5,684.00 6,496.00 12,500.00 80 % 22,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 30,080.00 11,000.00 -90.91 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 5,684.00 36,576.00 23,500.00 23,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 266,390.77 284,608.88 170,000.00 -41.18 % 100,000

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ์

0.00 0.00 96,000.00 0 % 96,000

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ

0.00 0.00 192,000.00 50 % 288,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 176,650.00 189,875.00 230,000.00 -55.22 % 103,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 176,193.00 128,649.60 300,000.00 -83.33 % 50,000

คาใชจายในการรับ-สงเสด็จ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น

0.00 0.00 500,000.00 -98 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:05 หนา : 4/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลวานร
นิวาส

0.00 0.00 280,000.00 -89.29 % 30,000

โครงการวันเทศบาล 0.00 0.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอวานรนิวาส

0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 72,580.40 70,378.41 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 691,814.17 673,511.89 1,873,000.00 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 163,463.00 246,949.00 260,000.00 -61.54 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 800.00 4,700.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 25,507.00 66,700.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 4,500.00 1,432.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,000.00 5,400.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 166,041.00 104,669.00 120,000.00 -50 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,508.00 18,200.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 383,819.00 448,050.00 490,000.00 265,000
รวมงบดําเนินงาน 1,081,317.17 1,158,137.89 2,386,500.00 1,138,500

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน สําหรับเจาหนาที่ 3,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น แบบแหง 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 0.00 17,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 46,100.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
18,000 บีทียู

0.00 112,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36,000 บีทียู

0.00 184,000.00 0.00 0 % 0

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

ตูกดน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ตูเก็บของอเนกประสงค์ 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ตูเก็บแฟ้มเอกสารชนิด 20 ชอง 0.00 0.00 6,400.00 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
พรอมฐานรอง

0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

ตูสูงวางหนังสือ 2 บานเปิดกระจกใส 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 
3 ฟุต

4,000.00 3,200.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 
4 ฟุต 

0.00 7,400.00 0.00 0 % 0

โตะทํางานสําหรับเจาหนาที่ ขนาด 5 ฟุต 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลม 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 0.00 11,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พรอมอุปกรณ์ 
(ขนาด 3,500 ANSI Lumens) จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 25,450.00 0.00 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พรอมอุปกรณ์ 
(ขนาด 4,000 ANSI Lumens) จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 38,900.00 0.00 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาด 200 
นิ้ว)

0.00 44,450.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 0.00 0.00 18,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

30,000.00 27,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,200.00 4,200.00 4,300.00 0 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,100.00 475,600.00 140,800.00 4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 30,000.00 0
รวมงบลงทุน 50,100.00 475,600.00 170,800.00 4,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วานรนิวาส

10,000.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,655,582.17 7,589,296.89 8,786,040.00 8,737,125
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 221,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 221,280
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 221,280

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 221,280
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,096,700.00 2,070,520.00 2,353,800.00 23.57 % 2,908,520

เงินประจําตําแหนง 60,000.00 57,000.00 78,000.00 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 206,664.00 209,280.00 219,960.00 5.02 % 231,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,363,364.00 2,336,800.00 2,651,760.00 3,217,520
รวมงบบุคลากร 2,363,364.00 2,336,800.00 2,651,760.00 3,217,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

24,300.00 76,310.00 150,500.00 -33.22 % 100,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

คาเชาบาน 192,500.00 187,600.00 147,600.00 4.07 % 153,600
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 107,000

รวมค่าตอบแทน 351,700.00 424,960.00 506,100.00 362,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 46,000.00 48,000.00 89,000.00 -33.71 % 59,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 75,211.30 93,976.90 100,000.00 -50 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

68,400.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริหารงานคลัง 94,520.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,500.00 1,980.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 306,631.30 143,956.90 259,000.00 229,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 72,810.00 99,759.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000.00 4,996.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,500.00 3,300.00 5,000.00 0 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,790.00 29,970.00 25,000.00 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 109,100.00 138,025.00 86,000.00 91,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 668,853.95 608,504.11 660,000.00 0 % 660,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 230,671.96 208,364.21 240,000.00 0 % 240,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,351.63 3,061.71 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 13,321.00 15,411.20 18,000.00 0 % 18,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 132,733.50 132,923.28 140,000.00 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,049,932.04 968,264.51 1,063,000.00 1,063,000
รวมงบดําเนินงาน 1,817,363.34 1,675,206.41 1,914,100.00 1,745,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กลองวงจรปิดพรอมการติดตั้ง 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

ตูเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4,900.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โตะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับประมวล
ผล 

0.00 21,700.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบ2 (จอไมนอยกวา 19 นิ้ว)

30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300.00 8,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,200.00 100,800.00 4,000.00 0
รวมงบลงทุน 50,200.00 100,800.00 4,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,230,927.34 4,112,806.41 4,569,860.00 4,962,620
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 258,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 258,160
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 258,160

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 258,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,886,509.51 11,702,103.30 13,355,900.00 14,179,185
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,409,280.00 1,492,740.00 1,453,328.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 494,880.00 521,520.00 559,800.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,665,600.00 1,726,200.00 1,812,840.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 30,660.00 16,120.00 7,200.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,600,420.00 3,756,580.00 3,851,168.00 0
รวมงบบุคลากร 3,600,420.00 3,756,580.00 3,851,168.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,730.00 37,470.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 7,730.00 37,470.00 50,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 48,400.00 19,545.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,248.00 15,900.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 21,000.00 0.00 5,000.00 700 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 10,000.00 25,000.00 0 % 25,000
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วัสดุจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 90,648.00 45,445.00 95,000.00 170,000
รวมงบดําเนินงาน 98,378.00 82,915.00 145,000.00 220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด 4 ฟุต 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง FR Cotton แบบภายนอก
อาคาร

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

หัวฉีดดับเพลิง แบบดามปนปรับมานน้ําได 3 
ระดับ

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 49,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,800.00 0.00 102,500.00 0
รวมงบลงทุน 92,800.00 0.00 102,500.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,791,598.00 3,839,495.00 4,098,668.00 220,000
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 448,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 448,920
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 448,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการเชากลองโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตําบลวานร
นิวาส

0.00 0.00 0.00 100 % 451,605

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 471,605
รวมงบดําเนินงาน 48,000.00 48,000.00 48,000.00 519,605

รวมงานเทศกิจ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 968,525
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 209,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

คาจางลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 584,280

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 1,645,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 2,445,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 2,445,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 16/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

34,400.00 35,600.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 34,400.00 35,600.00 50,000.00 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนดานสาธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาล

14,880.00 12,980.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการฝึกซอมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0.00 100,000.00 -70 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ อป
พร.ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
ทัศนศึกษาดูงาน

50,000.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความปรองดอง  สมานฉันท์  ของคนในชาติ

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 64,880.00 12,980.00 145,000.00 105,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 99,280.00 48,580.00 195,000.00 155,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิงผา FR 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เต็นท์ผาใบ พรอมโครง 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 230,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 230,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมืือในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

0.00 11,785.72 13,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 11,785.72 13,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 11,785.72 13,000.00 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 99,280.00 290,365.72 208,000.00 2,600,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,938,878.00 4,177,860.72 4,354,668.00 3,788,525

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 18/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,872,860.00 3,106,540.00 4,461,690.00 -84.55 % 689,120

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 122,500.00 126,000.00 372,400.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,113,781.67 1,163,120.00 1,321,680.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 111,087.50 74,760.00 63,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,220,229.17 4,470,420.00 6,278,770.00 749,120
รวมงบบุคลากร 4,220,229.17 4,470,420.00 6,278,770.00 749,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0.00 500.00 0 % 500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 1,500.00 1,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 810.00 177,960.00 5,000.00 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 19/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูลกองการ
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 33,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 86,195.00 71,067.00 50,000.00 -60 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000.00 14,635.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 117,005.00 263,662.00 65,000.00 194,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000.00 48,110.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,814.00 14,792.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกอสราง 500.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,500.00 500.00 5,000.00 -60 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,100.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,705.00 29,640.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 114,619.00 93,042.00 85,000.00 82,000
รวมงบดําเนินงาน 231,624.00 356,704.00 151,500.00 277,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พลาสติก (สีขาว) 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ  ขนาด 36,000  BTU

0.00 46,000.00 0.00 0 % 0

ตูเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 20 ชอง 0.00 5,980.00 0.00 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเปิดทึบ 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรโขงมือถือ 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองชุดใหญ 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ฉาบทองเหลือง 0.00 600.00 0.00 0 % 0

ฉิ่งทองเหลือง 0.00 600.00 0.00 0 % 0

แทมโบรีน แบบครึ่งวงกลมมีที่จับ 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 21,700.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300.00 4,300.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 21/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,700.00 123,680.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 41,700.00 123,680.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,493,553.17 4,950,804.00 6,430,270.00 1,026,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 3,486,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 100 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 1,357,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 30,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 5,168,100
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 5,168,100

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อาหารกลางวัน สําหรับเด็ก (ร.ร
.อบ.ท.วานรนิวาส)

0.00 0.00 0.00 100 % 672,000

โครงการจางเหมารายเดือนครูอัตราจาง
ระดับประถมศึกษา

0.00 0.00 136,000.00 252.94 % 480,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก (ศพด
.ทต.วานรนิวาส)

0.00 0.00 0.00 100 % 308,700

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส

0.00 0.00 0.00 100 % 336,000

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น

207,800.00 207,800.00 207,800.00 0 % 207,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

98,600.00 71,400.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

449,970.00 379,375.00 523,890.00 51.88 % 795,700

ประเภทอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 878,040.00 726,800.00 954,000.00 -100 % 0

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา(เรียน
ฟรี  5 ปี) ในระดับประถมศึกษา

0.00 5,550.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวานรนิวาส

66,670.00 46,330.00 169,800.00 -39.93 % 102,000

รวมค่าใช้สอย 1,701,080.00 1,437,255.00 1,991,490.00 2,902,200
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 3,449,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 2,839,130.76 3,063,283.10 3,496,042.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,839,130.76 3,063,283.10 3,496,042.00 3,449,180
รวมงบดําเนินงาน 4,540,210.76 4,500,538.10 5,487,532.00 6,351,380

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิดตูบานเลื่อนกระจก 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โตะ-เกาอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา 0.00 0.00 47,400.00 16.73 % 55,330

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV)

26,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 43,400.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 2,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,500.00 52,000.00 47,400.00 55,330
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 150,000.00 150,000
รวมงบลงทุน 39,500.00 52,000.00 197,400.00 205,330

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 5,701,680.00 5,550,780.00 5,886,000.00 7.03 % 6,300,000

รวมเงินอุดหนุน 5,701,680.00 5,550,780.00 5,886,000.00 6,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,701,680.00 5,550,780.00 5,886,000.00 6,300,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,281,390.76 10,103,318.10 11,570,932.00 18,024,810
รวมแผนงานการศึกษา 14,774,943.93 15,054,122.10 18,001,202.00 19,051,430

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 804,445.00 793,560.00 1,356,436.00 -36.57 % 860,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

12,705.00 8,220.00 6,464.00 97.71 % 12,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 21,500.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาจางลูกจางประจํา 948,300.00 997,080.00 814,680.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0.00 0.00 10,080.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 159,480.00 165,960.00 174,480.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,946,430.00 1,982,820.00 2,422,140.00 933,140
รวมงบบุคลากร 1,946,430.00 1,982,820.00 2,422,140.00 933,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0.00 10,500.00 1,047.62 % 120,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 11,500.00 121,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,614.00 2,601,439.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจางเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอกรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
ตลาดสด

0.00 0.00 2,200.00 -100 % 0

โครงการจางเหมาแรงงานรักษาความสะอาด
กวาดถนน  ตัดหญาไหลทางในเขตเทศบาล  
เก็บขนขยะในชุมชนและคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกขยะเทศบาล

0.00 0.00 2,620,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   3)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกตนไม
บริเวณระบบกําจัดขยะ       0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

 4)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)       0.00 24,025.00 25,000.00 -100 % 0

2)โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก "ทองถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดลอม" 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

5)โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการสง
เสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดตอและ
อนามัยสิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงาน      

0.00 87,040.00 100,000.00 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 9,361.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 16,464.00 20,000.00 -25 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
(สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)

0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดลอมโลก "ทองถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดลอม"

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 113,259.42 24,550.00 150,000.00 -80 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 128,234.42 2,763,518.00 2,943,000.00 138,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,946.00 19,645.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 149,749.00 139,927.00 240,000.00 -16.67 % 200,000

วัสดุกอสราง 14,335.00 32,302.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 36,735.00 25,800.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 421,898.00 296,442.00 300,000.00 6.67 % 320,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,000.00 61,200.00 45,000.00 -11.11 % 40,000

วัสดุการเกษตร 0.00 2,550.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 36,970.00 44,985.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,880.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 9,500.00 25,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 739,013.00 647,851.00 750,000.00 707,000
รวมงบดําเนินงาน 867,247.42 3,411,369.00 3,704,500.00 966,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์โนตบุคสําหรับประมวลผล 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300.00 0.00 0.00 100 % 8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1

0.00 0.00 8,900.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 78,500.00 195,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,800.00 222,000.00 39,900.00 8,600
รวมงบลงทุน 82,800.00 222,000.00 39,900.00 8,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

0.00 0.00 280,000.00 0 % 280,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 280,000.00 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 280,000.00 280,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,896,477.42 5,616,189.00 6,446,540.00 2,188,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 203,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 203,040
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 203,040

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน 
การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันและ
ระงับโรคติดตออื่น ๆ และโรคติดตออุบัติ
ใหม ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 0.00 253,040
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,896,477.42 5,616,189.00 6,446,540.00 2,441,280

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 30/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 455,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 455,520
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 455,520

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาด

0.00 0.00 0.00 100 % 90,770

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 90,770
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 90,770

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 546,290
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 546,290

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 244,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 221,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 465,840
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 465,840

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 465,840
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,880.00 91,275.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 30,880.00 91,275.00 80,000.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 30,880.00 91,275.00 80,000.00 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตแรงสูงและติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า
สําหรับไฟฟ้าสองสวาง 
ถนนเปรมปรีดาจากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ถึง
แยกถนนราชกิจรังสรรค์

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าสําหรับ
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส (ระดับประถมศึกษา)

0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 560,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 560,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 30,880.00 91,275.00 80,000.00 640,000
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 236,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 236,640
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 236,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,054,760.00 1,278,760.00 1,259,200.00 -100 % 0

โครงการจางเหมาแรงงานบํารุงรักษา, ปลูก
พันธุ์ไม,  ตกแตงตนไมสวนสาธารณะ  ที่
สาธารณะอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 100 % 1,361,550

รวมค่าใช้สอย 1,054,760.00 1,278,760.00 1,259,200.00 1,361,550
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 218,835.00 141,770.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 218,835.00 141,770.00 100,000.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 1,273,595.00 1,420,530.00 1,359,200.00 1,441,550

รวมงานสวนสาธารณะ 1,273,595.00 1,420,530.00 1,359,200.00 1,678,190
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 837,720

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 183,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,020,960
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,020,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,453,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจางเหมาแรงงานรักษาความสะอาด
กวาดถนน  ตัดหญาไหลทางในเขตเทศบาล  
เก็บขนขยะในชุมชนและคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกขยะเทศบาล

0.00 0.00 0.00 100 % 2,723,100

รวมค่าใช้สอย 2,453,080.00 0.00 0.00 2,723,100
รวมงบดําเนินงาน 2,453,080.00 0.00 0.00 2,723,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1.)ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล    
   0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 38,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 38,000.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,453,080.00 38,000.00 0.00 3,744,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 10,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 10,000.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,767,555.00 1,549,805.00 1,439,200.00 6,528,090

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคาร ศพอส.ทต.วานรนิวาส

0.00 0.00 86,800.00 -100 % 0

โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาด ตัดแตงตนไม ตัดหญา 
ดูแลสวน ศูนย์การเรียนรูเทศบาลฯ 

0.00 0.00 86,800.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 173,600.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 173,600.00 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหลแบบขอออน 0.00 0.00 10,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 10,900.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 10,900.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 184,500.00 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตแผน
ปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น (สงเสริม
พหุภาคีเครือขายการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน ภารกิจถายโอนดานสิ่งแวดลอม) 

99,860.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 40,000.00 37,000.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการถนนสายบุญ 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการทําประชาคมในเขตเทศบาลและ
เทศบาลเคลื่อนที่

20,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
บําบัดและฟนฟูผูใชยาเสพติดโดยใชชุมชน
เป็นศูนย์กลาง การป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 19,715.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุและทัศนศึกษา
ดูงาน

340,140.00 0.00 266,765.00 -88.75 % 30,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน กลุม องค์กรตางๆ และ
ทัศนศึกษาดูงาน

303,935.00 394,760.00 172,410.00 -82.6 % 30,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและทัศนศึกษา
ดูงาน

0.00 0.00 260,825.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 30,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตรทฤษฎี
ใหม

0.00 100,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการสง
เสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดตอและ
อนามัยสิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงาน

65,825.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลวานรนิวาส(ฝึกอบรม
และคายกิจกรรม)

0.00 0.00 100,000.00 -80 % 20,000

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลวานรนิวาส(ฝึกอบรม
ใหความรูหรือจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ)

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 940,075.00 531,760.00 965,000.00 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 10,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 940,075.00 531,760.00 975,000.00 210,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

280,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 280,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,220,075.00 531,760.00 975,000.00 210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,220,075.00 531,760.00 1,159,500.00 210,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 90,000.00 0.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

โครงการจัดสงประกวดและการแขงขันตาง 
ๆ

100,000.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 190,000.00 0.00 95,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 190,000.00 0.00 95,000.00 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 190,000.00 0.00 95,000.00 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ 75,000.00 0.00 75,000.00 -33.33 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญกองขาว 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ 85,300.00 50,000.00 57,000.00 145.61 % 140,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 297,250.00 296,600.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 40/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์, ตุมโฮ
ม

150,000.00 0.00 102,600.00 -22.03 % 80,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 45,000.00 50,000.00 50,000.00 -20 % 40,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

10,850.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 723,400.00 456,600.00 659,600.00 570,000
รวมงบดําเนินงาน 723,400.00 456,600.00 659,600.00 570,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส 
โครงการสงเสริมศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทยวานร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 733,400.00 456,600.00 669,600.00 580,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 923,400.00 456,600.00 764,600.00 630,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,013,700.00 1,063,500.00 1,372,580.00 23.13 % 1,690,040

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาจางลูกจางประจํา 630,660.00 664,020.00 715,260.00 -62.08 % 271,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 792,720.00 823,320.00 863,880.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 37,920.00 13,700.00 2,400.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,517,000.00 2,606,540.00 3,014,120.00 2,021,240
รวมงบบุคลากร 2,517,000.00 2,606,540.00 3,014,120.00 2,021,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0.00 500.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 1,500.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,880.00 480.00 10,000.00 -100 % 0
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการถนนสีเขียว 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,650.00 292,780.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 19,530.00 293,260.00 120,000.00 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,448.00 19,669.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 78,665.00 99,265.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,516.00 23,380.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุกอสราง 162,660.00 140,601.00 130,000.00 -38.46 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,850.00 7,060.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,300.00 57,725.00 75,000.00 0 % 75,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,750.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,040.00 41,920.00 40,400.00 -0.99 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0.00 4,900.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอื่น 158,656.00 35,424.00 80,000.00 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 550,885.00 429,944.00 502,400.00 412,000
รวมงบดําเนินงาน 570,415.00 723,204.00 623,900.00 542,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 43/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ถังน้ําแบบพลาสติก 0.00 37,200.00 0.00 0 % 0

ปัมน้ําอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําบาดาล (ปัมน้ําบาดาลหรือปัม
ซับเมอร์ส)

0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไมขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช
เครื่องยนต์ แบบมือถือ 

0.00 17,920.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 9,300.00 0.00 0.00 0 % 0

แทนตัดไฟเบอร์ 8,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับประมวล
ผล 

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพM์ultifunction เลเซอร์หรือ LED 
สี

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 

30,000.00 27,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,500.00 121,120.00 22,000.00 30,000
รวมงบลงทุน 63,500.00 121,120.00 22,000.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,150,915.00 3,450,864.00 3,660,020.00 2,593,240
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 679,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 679,080
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 679,080

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 43,734.00 57,272.27 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 43,734.00 57,272.27 50,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 43,734.00 57,272.27 50,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางโดมหลังคาเหล็กทางเดิน
เขาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวานร
นิวาส 

0.00 253,800.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางรั้ว คสล. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

0.00 205,900.00 0.00 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางขยายถนน คสล. ถนนราช
กิจรังสรรค์ฝั่งทิศตะวันออก

234,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางขยายถนนสนามบิน ซอย6 
(หลังหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหนาถนน คสล.เดิม ถนนขางอาคารตลาด
สด ฝั่งทิศตะวันตก ขนาดกวาง 6.80-7.35 
เมตร  หนา 0.05 เมตร โครงการยาวไมนอย
กวา 89.00 เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติกไมนอย
กวา 623.00 ตารางเมตร 

0.00 0.00 223,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหนาถนน คสล.เดิม ถนนขางอาคารตลาด
สดฝั่งทิศตะวันออก ขนาดกวาง 7.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร โครงการยาวไมนอยกวา 
90.00 เมตร  พื้นที่แอสฟัสท์ติก ไมนอยกวา 
630.00 ตารางเมตร 

0.00 0.00 225,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหนาถนน คสล.เดิม ถนนดานหลังอาคาร
ตลาดสด ขนาดกวาง 6.00 เมตร  หนา 0.05 
เมตร โครงการยาวไมนอยกวา 180.00 เมตร 
พื้นที่แอสฟัสท์ติก ไมนอยกวา 1,080 ตาราง
เมตร 

0.00 0.00 381,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนนิราศ
ทุกข์ฝั่งทิศใต

489,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนเกษมศรี 427,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนนิวาส
สถาน จากแยกถนนบํารุงเมืองถึงแยกถนน
ราชกิจรังสรรค์ ขนาดทอเสนผานศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล.ความยาวไม
นอยกวา 194.00 เมตร

0.00 0.00 659,000.00 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 
คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ฝั่งทิศตะวันตกของ
ถนนทางหลวงหมายเลข 222

0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปตัวยู 
ถนนสุขราษฎร์ดานทิศตะวันออก

204,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุง ซอมแซม ติดตั้งตูไฟฟ้า
อาคารที่พักผูโดยสาร

146,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายในสวนสาธารณะเทศบาล
ตําบลวานรนิวาส,สนามออกกําลังกายและ
สนามเด็กเลนเทศบาลตําบลวานรนิวาส  

0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,500,000.00 1,450,700.00 1,987,000.00 0
รวมงบลงทุน 1,500,000.00 1,450,700.00 1,987,000.00 0

รวมงานก่อสร้าง 1,543,734.00 1,507,972.27 2,037,000.00 679,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,694,649.00 4,958,836.27 5,697,020.00 3,272,320

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการคนสวน 0.00 0.00 0.00 100 % 90,770

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตรทฤษฎี
ใหม

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 110,770
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 120,770

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 120,770
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 150,770
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 102,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจางเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอกรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
ตลาดสด

0.00 0.00 0.00 100 % 105,850

รวมค่าใช้สอย 102,200.00 0.00 0.00 105,850
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,950.00 4,900.00 1,000.00 200 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 4,950.00 4,900.00 1,000.00 3,000
รวมงบดําเนินงาน 107,150.00 4,900.00 1,000.00 108,850

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงกลางแจง 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ลําโพงฮอร์น 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 24,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานตลาดสด 131,150.00 4,900.00 1,000.00 108,850
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งานโรงฆ่าสัตว์
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 692,720.00 0.00 0.00 0 % 0

1)โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ประจําโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบล
วานรนิวาส

0.00 684,600.00 698,880.00 4.24 % 728,480

รวมค่าใช้สอย 692,720.00 684,600.00 698,880.00 728,480
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,980.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 4,980.00 0.00 5,000.00 3,000
รวมงบดําเนินงาน 697,700.00 684,600.00 703,880.00 731,480

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 697,700.00 684,600.00 703,880.00 731,480
รวมแผนงานการพาณิชย์ 828,850.00 689,500.00 704,880.00 840,330

รวมทุกแผนงาน 56,191,004.22 55,727,272.09 64,547,300.00 64,755,110

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:09:06 หนา : 51/51



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวานรนิวาส

อําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,755,110 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,116,890 บาท
งบกลาง รวม 13,116,890 บาท

งบกลาง รวม 13,116,890 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,605,480 บาท

คาชําระหนี้เงินตน เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท. เพื่อกอ
สรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลวานรนิวาสตามสัญญากูเลข
ที่ 1411/100/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ปีที่ 6

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 210,980 บาท

คาชําระหนี้ดอกเบี้ย ตามสัญญากูเลขที่ 1411/100/2557 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2557 (อาคารสํานักงาน)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอย
ละ 5 ของคาจางที่เทศบาลตองจายใหพนักงานจางตามกฎหมาย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,250 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (คิดรอยละ 0.2 ของเงินคา
จางทั้งปี)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,963,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว 
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
4.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 8  ลําดับที่  1 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,728,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว 
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนิน
การจายเงินเบี้ยความพิการ ใหถือปฏิบัติตาม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559 
3. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 9 ลําดับที่  2 (สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์แกผู
ป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปน
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได 
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  127
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เปนตน เปนไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ขอ 19 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่  12 มีนาคม 2545  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่  15 กรกฎาคม 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559
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รายจายตามขอผูกพัน

คาเชาอาคาร ที่ดิน และคาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 455,320 บาท

1. คาเชาอาคารและที่ดินที่ราชพัสดุรวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ ตั้ง
ไว 87,640.-บาท (กองคลัง)
-สัญญาที่ 3-สน-43/2550 (รายตัว 3-044708-1-4) ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2558 คาเชาปีละ 17,040.- บาท
-สัญญาที่ 3-สน-15/2554 (รายตัว 3-044708-1-3) ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2558 คาเชาปีละ 29,880.- บาท
-สัญญาที่ 3-สน-16/2554 (รายตัว 3-044708-1-5) ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2558 คาเชาปีละ 3,120.- บาท
-สัญญาที่ 4-สน-5/2554 (รายตัว 4-044708-1-3) ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2558 คาเชาปีละ 37,600.- บาท
2.คาเชาตลาดเทศบาล1(ตลาดผา) ตั้งไว 158,490.- บาท 
    เปนคาเชาที่ราชพัสดุและคาธรรมเนียมตางๆ (กองคลัง)
-สัญญาที่ 3-สน-18/2551 (รายตัว 3-044708-1-2) ลงวันที่ 31
 ตุลาคม 2551 
3. คาเชาตลาดเทศบาล 2 (ตลาดเทศบาลวานรนิวาสและอาคาร
โดยรอบ สน 247) ตั้งไว 126,240.- บาท (กองคลัง) 
    เปนคาเชาอาคารและที่ดินราชพัสดุและคาธรรมเนียม
ตางๆ แปลง สน 247
    -สัญญาที่ 3-สน-25/2552 (รายตัว 3-044708-1-41) ลงวัน
ที่ 23 กันยายน 2552
4.คาเชาอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 36
 คูหา สน 888 ตั้งไว 82,950.- บาท (กองคลัง)
    

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดจราจร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดจราจร การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ดานการจราจรที่ประชาชน ไดรับผลประโยชน์โดย
ตรง เชน การทาสี ตีเสน แผงกั้น ป้าย สัญญาณไฟจราจร หรือ
อุปกรณ์ที่ใชในการควบคุมการสัญจร ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวง
มาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แตไมเกิน 50,000 บาท

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

คาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลวานรนิวาส ตามเงื่อนไขธนารักษ์

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 5,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญในอัตรารอย
ละ 5 ของเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับ 15) พ.ศ. 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทาง
การจายเงินชวยคาครองชีพผูรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 566,730 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จสําหรับลูกจางประจําที่ออกจากงาน และ
มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 930,270 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตาม
กฎหมาย โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการ
รายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ไมรวมเงิน
รายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน 
เงินรายไดรวม - (เงินอุดหนุน+เงินที่มีผูอุทิศให) x 3%  
(64,755,110-33,746,160) x3% =930,268.50 บาท
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561  

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงานเทศบาล เปนไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ
. 2559  
2) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน  2537   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแกความตาย
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง เปนไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ. 2559  
2) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน  2537   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา เปนไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ
. 2559  
2) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน  2537   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,737,125 บาท

งบบุคลากร รวม 7,584,325 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 2 คน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี 2 คน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี 2 คน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลวานร
นิวาส รองประธานสภาเทศบาลตําบลวานรนิวาส และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลวานรนิวาส 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,736,005 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,388,525 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี ตําแหนง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล หัวหนาฝ่ายอํานวยการ หัวหนาฝ่ายปกครอง นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรชํานาญการ นิติกรปฏิบัติการ/ชํานาญการ เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มี
การแกไข 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษปลัด
เทศบาล เงินประจําตําแหนง รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล หัวหนาฝ่ายอํานวยการ และหัวหนาฝ่ายปกครอง จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,047,480 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูชวยเจาพนักงาน
ทะเบียน และพนักงานขับรถยนต์ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตําแหนงพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข  

งบดําเนินงาน รวม 1,138,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเปน 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 500 บาท
2.เงินคาตอบแทนคณะกรรมการประจําสภาเทศบาล ตั้ง
ไว 10,000 บาท
3.เงินคาตอบแทนการสอบ ตั้งไว 1,000 บาท 
4.เงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล
ตั้งไว 1,000 บาท
5.คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบล
วานรนิวาส เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือใน
การ ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กร ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตั้ง
ไว 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแลงานประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 คน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 หนา 25 ลําดับที่ 2

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารสถาน
ที่ราชการ

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการจํานวน 3 คน  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับที่ 1
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางจัดทําวารสารผล
งานเทศบาล คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
จางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ คาโฆษณาและเผยแพร  คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการ ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาจางเหมาขนยายติดตั้งระบบกลองวงจร
ปิด เสาวิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 103,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 20,000
 บาท
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ฯลฯ ตั้งไว 30,000 บาท
3. คาใชจายในการจัดงานวันรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา/วันปิยม
หาราช งานรัฐพิธีอื่นๆ (รวมถึงงานอื่น ๆ ซึ่ง เกี่ยวของกับงานรัฐ
พิธี) ตั้งไว 50,000 บาท
4. คาใชจายในการประชุมราชการ ตั้งไว 3,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  เชน กรณี
รถของ อปท.กอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งเปนไปดวยความเหมาะ
สม และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เปนตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 เรื่อง การสงเงินคืนกองทุนทด
แทนผูประสบภัย กรณีรถของ อปท. กอใหเกิดความเสียหาย
2) เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
3) เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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คาใชจายในการรับ-สงเสด็จ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับ-สงเสด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จปฏิบัติภารกิจ ณ
 จังหวัดสกลนคร, ในการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดหา
พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ พระปรมภิไธย วัสดุ
อุปกรณ์ตาง ๆ เชน ป้ายไวนิล ธงประดับ ตราสัญญาลักษณ์ คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ์ คายานพาหนะและคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการรับเสด็จ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0318/ว
 2795  ลงวันที่ 3 กันยายน  2540  เรื่องการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินเปนคาใชจายในการรับเสด็จฯ
2) หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 141
 ลําดับที่ 10
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คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ, กรณีเลือกตั้งใหมหรือกรณีเลือกตั้ง
ซอม เชน คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ผูอํานวยการการ
เลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง คาตอบ
แทนคณะอนุกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  และคาใช
จายอื่นๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือ ที่ ลต(สน) 0002/ว 111 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
2) หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 142
 ลําดับที่ 12 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลวานรนิวาส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลวานร
นิวาส โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตกแตงสถานที่อบรม  คา
วัสดุ คาเครื่องเขียน คากระเป๋า คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ  คา
ป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 137
 ลําดับที่ 1

โครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันเทศบาล เชน คาจางเหมา
ประกอบอาหาร คาอาหารวาง คาป้าย คาวัสดุตางๆ และคาใช
จายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้ง 3 พ.ศ.2563 หนา 26 ลําดับที่ 3
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวานรนิวาส

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมมือใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตําบลวานรนิวาส เปน
หนวยดําเนินการและตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จํานวน 13,000 บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอวานรนิวาส 14
 แหง แหงละ 13,000 บาท รวมทั้งสิ้น 195,000 บาท โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุ ครุภัณฑ์ คาซอมแซมสําหรับประจํา
ศูนย์ปฏิบัติการฯ และคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการฯ 
- ตามหนังสือเทศบาลตําบลวานรนิวาส ที่ สน 52401/ว52 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หนา 7 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปน
ตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน  หรือ
หนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่  มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธ
รูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร์ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เปนตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แกว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง  มุง  ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมตาง ๆ
  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถ
สวม อางลางมือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สีปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร์ ลอคคลัตซ์ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่  จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอ
เทป   แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เชน RAM  คัตซี
ทฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์  เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตาง ๆ เชน แบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์  แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เปน
ตน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 43 หนา 15-16
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 162
 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส ตามโครงการ
รวมน้ําใจ ตานภัยยามยาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) เปนไปตามหนังสือกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส ที่  กอ
สน.12/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอสงโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84
 ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 221,280 บาท
งบบุคลากร รวม 221,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 221,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 221,280 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มี
การแกไข 
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,962,620 บาท
งบบุคลากร รวม 3,217,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,217,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,908,520 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาฝ่ายบริหารงาน
คลัง หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได นักวิชาการเงินและบัญชี นัก
วิชาการพัสดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ตําแหนงผู
อํานวยการกองคลัง หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหนาฝ่าย
พัฒนารายได จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการ
แกไข 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 231,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

งบดําเนินงาน รวม 1,745,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,500 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 500
.- บาท
2. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ตั้งไว 100,000.- บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 153,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 229,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 59,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ปริมาณการถายขั้น
ต่ํา 20,000.- แผน/เดือน จํานวน 1 เครื่อง คาเชาเดือนละ 4,500
.- บาท จํานวน  12 เดือน เปนเงิน 54,000.- บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ  5,000.- เชน คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
ตางๆ คาลางอัดขยายรูป คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางบุคคลภาย
นอกดําเนินการใดที่มิใชการประกอบดัดแปลงและตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสรางใดๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ที่จํา
เปนในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนทองถิ่นและ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดตอราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินประจําปี โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาจางบุคคลภายนอก
ในการดําเนินการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 142
 ลําดับที่ 13 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติดังนี้ 
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน ใหจายจากคา
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ผงซัก
ผอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,063,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงาน สนามกีฬา
กลาง ประปาหอถังสูง หองสุขาสาธารณะ ตลาดเทศบาล 1 (ตลาด
ผา) ตลาดสดเทศบาลตําบลวานรนิวาส โรงฆาสัตว์ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วานรนิวาส โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลวานรนิวาส ศูนย์การ
เรียนรู เครื่องเสียงไรสาย อาคาร OTOP สาถานีขนสง บขส. สวน
สาธารณะเทศบาลตําบลวานรนิวาส กระแสไฟฟ้า
สาธารณะ เกิน 10% และสิ่งกอสรางอื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลวานรนิวาส

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในอาคารสํานักงาน ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวานรนิวาส โรงฆาสัตว์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวานรนิวาส โรงเรียนผูสูง
อายุเทศบาลตําบลวานรนิวาส ศูนย์การเรียนรู  อาคาร OTOP 
หองสุขาสาธารณะ และสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลวานรนิวาส

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวง
ตรา ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  16:58:32 หนา : 29/98



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 258,160 บาท
งบบุคลากร รวม 258,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 258,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 258,160 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มี
การแกไข 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน        
   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
   (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจาก
คาวัสดุ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร์ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร์ ลอคคลัตซ์ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย  ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่   จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต์  กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง    อาทิ
เชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน  ละคร ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง   อาทิเชน  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

พื่อจายเปนเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร์(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจรกระจกโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วหรือยานพานะ สติ๊กเกอร์ติด
รถหรือยานพาหนะฯลฯ
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งานเทศกิจ รวม 968,525 บาท
งบบุคลากร รวม 448,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 448,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 448,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญ
การ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

งบดําเนินงาน รวม 519,605 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจ ที่ปฏิบัติหนาที่อํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยดานการจราจร ซึ่งปฏิบัติงานให
เทศบาลตําบลวานรนิวาส 
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ค่าใช้สอย รวม 471,605 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการเชากลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต
เทศบาลตําบลวานรนิวาส

จํานวน 451,605 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินเชากลองโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) สําหรับติดตั้งภายในเขตเทศบาลตําบลวานร
นิวาส จํานวน 25 ตัว เพื่อเปนการป้องกันอาชญากรรม การจาร
กรรม และปัญหายาเสพติด และคามิเตอร์ไฟฟ้าที่ใชในการสง
กระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งกลอง 
- เปนไปตามระเบียบและหนัวสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่่ มท 0210.5/ว2497 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของสวนราชการในสังกัดกระทวงมหาดไทยที่มี
ลักษณะเปนการเชา และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
2) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2565 หนา 6 ลําดับ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมใหความรูดานการ
จราจร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวาง คาวัสดุเครื่องเขียน คาป้าย
ไวนิล คาจางเหมาตกแตงสถานที่  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 144
 ลําดับ 3

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,600,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,445,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,445,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 209,640 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือ
ที่มีการแกไข 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเงินคาการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 584,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,645,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานดับเพลิง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มี
การแกไข 

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วย การชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนด 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย ใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรทองถิ่น พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดาน
สาธารณภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนดานสาธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย ใหความชวยเหลือผูประสบความเดือนรอน
ดานสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่และไดรับประกาศใหเปนพื้นที่
ประสบภัยสาธารณภัยและใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ เชน คาถุงยังชีพ ผาหม เสื้อกันหนาว ยารักษาโรคเครื่องนุง
หม เสื้อกันหนาว คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแกไขเพิ่มเติม 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หนาที่ 147 ลําดับที่ 9
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุไฟฟ้า คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2567
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 144
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซอมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกซอมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวาง คาวัสดุเครื่องเขียน คาป้ายไวนิล คาจางเหมา
ตกแตงสถานที่  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 148
 ลําดับ 10
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ภาคปฏิบัติ คาจางเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวาง คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่อง
เขียน คาป้ายไวนิล คาจางเหมาตกแตงสถานที่  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 หนา 8 ลําดับที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ อปพร.ในงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกเพิ่มพูนศักย
ภาพ อปพร. ในงานป้องกันระงับอัคคีภัยและ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ภาค
ปฏิบัติ คาจางเหมาประกอบอาหาร อาหารวาง คาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน คาป้ายไวนิล คาจาง
เหมาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 147
 ลําดับที่ 8 
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง  สมานฉันท์  
ของคนในชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางเหมาประกอบอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ
เครื่องเขียน คาป้าย
ไวนิล คาจางเหมาตกแตงสถานที่  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 154
 ลําดับ 22

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,026,620 บาท

งบบุคลากร รวม 749,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 749,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 689,120 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ประจําปี ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนา
ฝ่ายสงเสริมการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาและหัว
หนาฝ่ายสงเสริมการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) หรือที่มีการแกไข 

งบดําเนินงาน รวม 277,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย รวม 194,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่
บันทึกขอมูลกองการศึกษา

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจางพนักงานจางเหมาบริการกอง
การศึกษา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาลาง อัด ขยาย
รูป คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาเย็บหนังสือ คาเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาใชจายในการประชุมราชการ ตั้งไว 3,000 บาท
2. คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ ตั้งไว 30,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา  ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการและคาใชจาย อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ซอง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หมอแปลงไฟฟ้า ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง มีด เตาไฟฟ้า เตา
รีด กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส ไมโครเวฟ ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต
 บล็อก  สังกะสี  ตะปู  คอน  คีม  ชะแลง จอบ เสี่ยม สิ่ว ขวาน ส
วาน เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก(ตลับเมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี่ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสี่ยงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษตอเนื่อง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,024,810 บาท
งบบุคลากร รวม 5,168,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,168,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,486,000 บาท

 1.เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนผูอํานวยการสถาน
ศึกษา/ พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 2.เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวานรนิวาส ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเงินวิทยฐานะของผูอํานวยการสถานศึกษา พนักงานครู
เทศบาล(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา 
-ชํานาญการ คนละ 3,500 บาท
-ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการสถาน
ศึกษา พนักงานครูเทศบาล (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
-ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.4/ว 4298 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,357,560 บาท

1.เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง (ตําแหนงบุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงาน
จางทั่วไป รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) ตั้งไว 270,480
 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษา จํานวน 244,800 บาท และเงินรายได  จํานวน 25,680
 บาท) 
2. เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง(ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วานรนิวาส) ตั้งไว 1,087,080 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 957,600 บาท และ
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 129,480 บาท
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,540 บาท

1.เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง (ตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจางทั่วไป ร.ร.อนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส) ตั้งไว 15,300 บาท (สวนกลางจัดสรร
ให 12,000 บาท และเงินรายได  จํานวน 3,300 บาท)
2.เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง (ตําแหนงผู
ชวยครูผูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวานรนิวาส) ใช
เงินรายได อปท.  ตั้งไว  15,240  บาท ล
- จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

งบดําเนินงาน รวม 6,351,380 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,902,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อาหารกลางวัน สําหรับเด็ก (ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส) จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน (จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 0069 ลงวันที่ 11 เมษายน2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด. ของ อปท.

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  16:58:32 หนา : 49/98



โครงการจางเหมารายเดือนครูอัตราจางระดับประถมศึกษา จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจางเหมารายเดือนครูอัตราจาง
ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 อัตรา ตั้งไว 480,000 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1  

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก (ศพด.ทต.วานรนิวาส) จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน (สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ) อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 14 (จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 0069 ลงวันที่ 11 เมษายน2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด. ของ อปท. 
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส

จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน (สําหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส อัตรามื้อละ 21 บาท
ตอคน จํานวน 200 วัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 หนาที่ 22 ลําดับที่ 4 (จายจากเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 0069 ลงวันที่ 11 เมษายน2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด. ของ อปท. 
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เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น จํานวน 207,800 บาท

เพื่อจายเปน
1.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ตั้งไว  20,000 บาท
1.2 คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส  ตั้ง
ไว 16,800 บาท มีรายการดังนี้
      1.2.1 คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ตั้ง
ไว  9,600 บาท
      1.2.2 คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi ตั้งไว 7,200 บาท
1.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ตั้ง
ไว 100,000 บาท
1.4 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ตั้ง
ไว  50,000 บาท
1.5 คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้ง
ไว  21,000 บาท มีรายการดังนี้
        1.5.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ตั้งไว 15,000
 บาท
        1.5.2 ครูแกนนํา ตั้งไว 3,000 บาท
        1.5.3 เจาหนาที่เทศบาลตําบลวานรนิวาส ตั้งไว 3,000
 บาท (จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 86
  ลําดับที่ 3 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

จํานวน 795,700 บาท

1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาล  จํานวน 160 คน  
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   1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน ตั้งไว 272,000 บาท         
   1.2 คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว  32,000 บาท 
   1.3 คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน ตั้ง
ไว  32,000 บาท 
   1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี ตั้งไว  48,000
  บาท   
    1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  คนละ 215 บาท/ภาค
เรียน ตั้งไว 68,800 บาท 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87-92
  ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา)
2. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาระดับประถม
ศึกษา จํานวน 80 คน
   2.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 950 บาท/ภาค
เรียน ตั้งไว  152,000 บาท   
   2.2 คาหนังสือเรียน
        (1) คาหนังสือเรียน ป.1 จํานวน 40 คนๆ ละ 660
 บาท/ปี  ตั้งไว  26,400 บาท 
        (2) คาหนังสือเรียน ป.2 จํานวน 30 คนๆ ละ 650
 บาท/ปี  ตั้งไว  19,500 บาท
       (3) คาหนังสือเรียน ป.3 จํานวน 10 คนๆ ละ 660
 บาท/ปี  ตั้งไว  6,600 บาท
    2.3 คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  ตั้ง
ไว  31,200  บาท 
    2.4 คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 360 บาท/ปี ตั้งไว  28,800
  บาท   
   2.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  คนละ 240 บาท/ภาค
เรียน ตั้งไว 38,400  บาท
   2.6 คาจัดการเรียนการสอนรายหัวเพิ่มเติม (Top Up คน
ละ 250 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว  40,000 บาท (จายจากเงินอุด
หนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
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จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวานรนิวาส

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวานรนิวาส คาจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 60 คน ตั้งไว  102,000 บาท
 (จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนดานการศึกษา ทั้งนี้จะเบิก
จายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 0069 ลงวันที่ 11เมษายน 2561เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด. ของ อปท.
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  94
 ลําดับที่  7  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 3,449,180 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,449,180 บาท
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เพื่อจายเปน
1.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวานรนิวาสอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  ตั้ง
ไว  114,980  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษา)
2. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส               
    2.1 ระดับอนุบาล  อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน  ตั้งไว  306,600  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่  13 (กองการศึกษา)
    2.2 ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน ตั้งไว  153,300  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2563 หนาที่ 23 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษา)
3. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บํารุง) อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  ตั้ง
ไว   2,874,300 บาท
(จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  99
 ลําดับที่  17 (กองการศึกษา) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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งบลงทุน รวม 205,330 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,330 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

โตะ-เกาอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 55,330 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถม
ศึกษา จํานวน 35 ชุดๆ ละ 1,580 บาท สําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส
โดยคุณลักษณะ ดังนี้
1) เปนโตะ-เกาอี้ไม โครงเหล็ก สําหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา 
2) ขนาดความกวางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 60
 เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา 65 เซนติเมตร
3) รายละเอียดราคากลางครุภัณฑ์โตะ-เกาอี้ นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 29 ลําดับที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส(จายจากเงิน
อุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทั้งนี้
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110    ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 หนาที่  8 ลําดับที่   1
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 6,300,000 บาท

เพื่อเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส(ราษฎร์บํารุง) อัตรามื้อละ 21 บาท/คนจํานวน 200 วัน
(จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ทองถิ่นทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 16

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,188,240 บาท

งบบุคลากร รวม 933,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 933,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 860,360 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ประจําปี ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มี
การแกไข 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวนอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และหัวหนาฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข  

งบดําเนินงาน รวม 966,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,500 บาท

เพื่อจายเปน
1.เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้ง
ไว 500 บาท
2.เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ที่มีสิทธิ
ไดรับเงินคาตอบแทน เพื่อเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 อัตราๆละ 5,000 บาทตอเดือน ตั้ง
ไว 120,000 บาท  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวง หาดไทย ที่ มท.0819.2/ว.3811 ลว. 25
 มิถุนายน2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิก
คาใชจาย พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0819.2/ว6290 ลว. 18
 ตุลาคม2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0819.2/ว0803 ลว. 6
 กุมภาพันธ2์563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0819.2/ว2318 ลว. 21
 เมษายน 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบเทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
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ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประกาศ ป้ายรณรงค์ คาถายเอกสาร คาเชาทรัพย์สิน คาสงตรวจ
ตัวอยางน้ําและสิ่งปฏิกูลทางหองปฏิบัติการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ประกาศใชแลวตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ ตั้งไว 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เปนในการเดินทางไป ราชการ ของพนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา (สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย)

จํานวน 55,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ เชน วัคซีน ,เข็ม,ไซริงค์ ,ถุงมือตรวจโรค ฯลฯ คาป้ายไวนิล
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนิน
งาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้                                                    
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิ์
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/1042 ลว.10เม.ย.2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว827 ลว.1 มี.ค.2562
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.5/ว2072
 ลว.5ก.ค.2561
 5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.5/ว4052
 ลว.14ธ.ค.2561
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0819.3/235 ลว
.24ม.ค.2563
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0819.3
/ว807 ลว.12มี.ค.2563
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0819.3
/ว1393 ลว.12พ.ค.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 104
 ลําดับที่ 10 (กองสาธารณสุขฯ)  
      
"     
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โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดลอมโลก "ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักสิ่ง
แวดลอม"

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ เชน วัคซีน ,เข็ม,ไซริงค์ ,ถุงมือตรวจโรค ฯลฯ คาป้ายไวนิล
โครงการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนิน
งาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้                                                    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิ์
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/1042 ลว.10 เม.ย.2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว827 ลว.1 มี.ค.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.5/ว2072
 ลว.5 ก.ค.2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.5/ว4052
 ลว.14 ธ.ค.2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0819.3/235 ลว
.24ม.ค.2563
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0819.3/ว807 ลว.12 มี.ค.2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1393 ลว.12 พ.ค.2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 130
 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขฯ)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติดังนี้
   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
   (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจาก
คาวัสดุ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค"     

ค่าวัสดุ รวม 707,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน แฟ้ม สมุดบัญชี กระดาษ ตลับ
หมึก ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ซอง
จดหมาย ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊ก  สวิตซ์  เบรกเกอร์ ฯล    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ที่ตัก
ขยะ ไมมือเสือ เขง แปรงขัดพื้น   ยางรีดน้ํา  ผาปูโตะ กระติก
น้ํา ถังน้ําแข็ง ถาด ถวยชาม แกว ชอน ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน แผนเหล็ก เหล็กกลอง เหล็ก
เสน ตาขาย ลวด นอต ตะปู สี ทินเนอร์ ใบเลื่อย แผนตัด
เหล็ก หินเจีย ปูนซีเมนต์ หิน ทราย อิฐบล็อก ไม ฯลฯ รวมถึงวัสดุ
กอสรางที่จําเปนสําหรับทําที่รองรับขยะบริเวณศูนย์กําจัด
ขยะ เปนตน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชน อะไหล
รถ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แผนปะยางรถ กาวปะ
ยางรถ ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง  
น้ํามันไฮโดรริค  น้ํามันเฟืองทาย ฯลฯ ใชในงานเก็บขนขยะ งาน
รักษาความสะอาดและงานป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชน น้ํายาเคมี
กําจัดยุงและแมลงวัน ปูนขาว โซดาไฟ คลอรีน ทรายเคลือบสาร
เคมี ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจปัสสาวะ ยาและ
เวชภัณฑ์ วัคซีน เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน มุงเขียว ตาขายพลาสติก แส
ลมกันแดด ผายางกันฝน ฯลฯ สําหรับใชในงานโรงคัดแยก
ขยะ คลุมบอหมักปุ๋ย ลานตากขยะ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สี แปรงทาสี พูกัน แผนฟิวเจอบอร์ด แผนพลาสติกอะคี
ลิค วัสดุจัดบอร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผนซีดี ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขฯ เชน เสื้อยืด เสื้อสะทอนแสง กางเกง รองเทาบูท ถุง
มือผา/หนัง ถุงมือยาง หนากากอนามัยปิดจมูก/ปาก  เสื้อกัน
ฝน ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์เชน ตลับผงหมึก/หมึกสีสําหรับ
เครื่องพิมพ์  แผนซีดี แฮนดี้ไดร์ เมาส์ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น เชน นอต ตลับลูกปืน ใบมีดเครื่องบดกิ่ง
ไม สายพาน รอก ฯลฯ สําหรับใชในงานโรงคัดแยกขยะและโรง
ฆาสัตว์ 
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งบลงทุน รวม 8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 43 หนา 15-16
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 162
 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหกับคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน ดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000
 บาท เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 19

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 253,040 บาท
งบบุคลากร รวม 203,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 203,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 203,040 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ประจําปี ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญ
งาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันและระงับโรค
ติดตออื่น ๆ และโรคติดตออุบัติใหม ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกันและระงับโรค
ติดตออื่นๆและโรคอุบัติใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชน หนากาอนามัย แอลกอฮอเจลล์ ถุง
มือยาง ชุดป้องกันเชื้อไวรัส ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการดําเนินงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามระระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2120
 ลงวันที่  9 เมษายน 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5
 พ.ศ.2564 หนา4     ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 546,290 บาท

งบบุคลากร รวม 455,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 455,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 455,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข
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งบดําเนินงาน รวม 90,770 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,770 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด จํานวน 90,770 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคาร ศพอส.ทต.วานรนิวาส และงานอื่น  ๆ ที่ไดรับมอบ
หมาย จํานวน 1 คน 
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไขครั้งที่ 2
 พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 465,840 บาท

งบบุคลากร รวม 465,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 465,840 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจายคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแหนงพนักงาน ผูชวยชางไฟฟ้า จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 221,520 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตแรงสูงและติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าสองสวาง 
ถนนเปรมปรีดาจากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เพื่อขยายเขตแรงสูง
และติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าสองสวาง ถนนเปรมปรีดา
จากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์ (กองชาง)
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอวานร
นิวาส ที่ มท 5309.4/วว.28911 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง แจงคาใชจายงานขยายเขตกอสรางไฟฟ้าสองสวางถนน
สาธารณะ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หนาที่ 4-5 ลําดับที่ 1
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โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าสําหรับอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส (ระดับประถมศึกษา)

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอวานร
นิวาส เพื่อกอสราง และขยายเขตระบบจําหนายระบบไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส (ระดับประถมศึกษา) ติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟ้าจํานวน 1 ตัว ขนาด 100 KVA พรอมระบบ
จําหนายไฟฟ้า (กองการศึกษา)
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอวานร
นิวาส ที่ มท 5309.4/วว.28910 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง แจงคาใชจายงานติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าใหกับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1

งานสวนสาธารณะ รวม 1,678,190 บาท
งบบุคลากร รวม 236,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 236,640 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 236,640 บาท

เพื่อจายคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแหนง คนสวน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม)หรือ
ที่มีการแกไข 
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งบดําเนินงาน รวม 1,441,550 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,361,550 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาแรงงานบํารุงรักษา, ปลูกพันธุ์ไม,  ตกแตงตนไม
สวนสาธารณะ  ที่สาธารณะอื่นๆ

จํานวน 1,361,550 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อบํารุงรักษาปลูก
พันธุ์ไม ตกแตงตนไม สวนสาธารณะ และที่สาธารณะอื่น ๆ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ประกาศใช ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 หนาที่ 12 โครงการที่ 1 (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) มีดตัดตนไม ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,744,060 บาท
งบบุคลากร รวม 1,020,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,960 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 837,720 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางของ
ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานประจํา
รถขยะ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม)หรือที่มีการแกไข 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 183,240 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข

งบดําเนินงาน รวม 2,723,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,723,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาแรงงานรักษาความสะอาดกวาดถนน  ตัดหญาไหล
ทางในเขตเทศบาล  เก็บขนขยะในชุมชนและคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกขยะเทศบาล

จํานวน 2,723,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดกวาดขยะบนถนน ทางเดิน ตัดหญาไหลทางในพื้นที่
เขตเทศบาลและตลาดสด เก็บขนขยะในชุมชน และปฏิบัติหนาที่
คัดแยกขยะที่โรงคัดแยกขยะ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบ
หมาย   
 - เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้                        
1) พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560                   
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม                              
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559                 
- เปนไปตามเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 หนา 6 ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาเวทีและเครื่อง
เสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาขนมและของรางวัลในการจัด
กิจกรรมฐานเสริมสรางประสบการณ์ชีวิต คาตกแตงเวทีและสถาน
ที่ คาตอบแทนชุดการแสดง คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 1
 พ.ศ.2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)
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โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานบําบัดและฟื้นฟูผูใชยา
เสพติดโดยใชชุมชนเปนศูนย์กลาง การป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อน
การดําเนินงานบําบัดและฟื้นฟูผูใชยาเสพติดโดยใชชุมชนเปนศูนย์
กลาง ในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด ( TํO BE NUMBER ONE)โดยใชจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ คา
อาหารและอาหารวาง คาวัสดุ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ ในจัดอบรม ประชุม รณรงค์ของโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับที่ 1(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)
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โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทํา
ทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา
ประกอบอาหาร อาหารวาง คาวัสดุเครื่องเขียน คาป้ายไวนิล คา
จางเหมาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
7) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 155
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนผูสูง
อายุและทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมดานการสง
เสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คาป้ายไวนิลโครงการ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ ฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จํา
เปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
กลุม องค์กรตางๆ และทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุม องค์กรตางๆ และ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ การตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึก
อบรม คาป้ายไวนิลโครงการ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการ ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่
พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตกแตงสถานที่ คาป้ายไว
นิลโครงการ  คาวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรมและคายกิจกรรม)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลวานรนิวาส  โดยจาย
เปนคาใชจายเกี่ยวกับ การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คาป้ายไวนิล
โครงการ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปน ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  พ
.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการฯ คาจัดเตรียมสนามแขง
ขัน คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาถวยรางวัลคาตอบแทนวง
ดุริยางค์ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเงินรางวัล คาอุปกรณ์กีฬา คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 1
 พ.ศ.2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาจางเหมาขบวนบั้งไฟ คาจางเหมาเวทีและ
เครื่องเสียง คาจางเหมาขบวนฟ้อนรํา คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
งานประเพณีบุญบั้งไฟ คาตกแตงสถานที่คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีบุญกองขาว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญกองขาว โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาเครื่องบวงสรวงสักการะพระแมโพสพ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาจางเหมาผูกผาประดับตกแตงสถานที่ คาจาง
เหมาเครื่องเสียง คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ โดยมี
คาใชจายประกอบดวยคาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาจางเหมา
เครื่องเสียง คาจางเหมาทําป้านนําขบวน คาจางเหมาจัดทําป้าย
โครงการ จางเหมาตกแตงขบวนแห คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ จัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมี
คาใชจายประกอบดวย เงินรางวัลการประกวดคาตอบแทนการ
แสดง คาจางเหมาและ
คาวัสดุ คาจางเหมาตกแตงสถานที่เวทีกลาง คาจางเหมาทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาเวทีเครื่องเสียง คาจางเหมาตกแตง
ขบวนแหกระทง คาตกแตงสถานที่พิธีบูชาพระแมคงคาและสระ
น้ําคาถวยรางวัล สายสะพาย ดอกไมกลัดเสื้อกรรมการ เบอร์นาง
งาม คาวัสดุเครื่องเขียนสําหรับกรรมการคาจางเหมาขบวน
ฟ้อน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 1(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์, ตุมโฮม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์,ตุมโฮ
ม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดหาเครื่อง
บายศรี คาจางเหมาจัดทําพานบายศรี คาจางเหมาตกแตงสถานที่
และเวที/ผูกผาประดับดอกไมปัจจัยถวายพระ คาจางเหมาดนตรี
และเครื่องเสียงคาจางเหมาทําป้ายเวที คาจางเหมาขบวนฟ้อน
รํา คาจางเหมาตกแตงขบวนแหพระพุทธรูป คาจางเหมาทําป้ายไว
นิลโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาขบวนตนเทียน  คาจางเหมา
เวทีและเครื่องเสียง คาจางเหมาขบวนฟ้อนรํา คาป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ์งานโครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา คาตกแตงสถาน
ที่คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 7(กองการศึกษา)
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โครงการวันขึ้นปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางเหมาตกแตงสถานที่พรอมโตะหมูบูชา คาจาง
เหมาตัดสติ๊กเกอร์ซุมตอนรับปีใหมคาจางเหมาป้ายไวนิล
โครงการฯ คาตนไมตกแตงกระเชาและซุมตอนรับปีใหม คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 59 ลําดับ
ที่ 2 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส โครงการสงเสริมศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทยวานร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาสตาม
หนังสือที่วาการอําเภอวานรนิวาส ที่ สน 0418/3135 ลงวันที่ 22
 กรกฎาคม 2564  โครงการสงเสริมศาสนาขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย
วานร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,593,240 บาท

งบบุคลากร รวม 2,021,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,021,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,690,040 บาท

เพื่อจายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง หัวหนาฝ่ายการ
โยธา วิศวกรโยธา นายชางโยธาชํานาญงาน และเจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือที่มี
การแกไข 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ผูอํานวยการ
กองชาง และหัวหนาฝ่ายการโยธา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข
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งบดําเนินงาน รวม 542,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน การจัดทําผังเมืองรวมชุมชน การจัดทําแผนที่ภาษี คาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ (กองชาง)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น          พ.ศ
.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 4522 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งกรณีเปนการจางเหมาซึ่ง
มีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิกจายในลักษณะคาใชสอย สวน
กรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ซอมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก         คา
ใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจาก คา
วัสดุ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 412,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตางๆ เกาอี้
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ซอง ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หมอแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง มีด เตาไฟฟ้า เตา
รีด กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน 
เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก (ตลับเมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) ป้ายไฟแจงเตือนลอ
ลาก  ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติ
งาน เชน เสื้อ กางเกง รองเทา รองเทาบูทกันน้ํา เสื้อกันฝน เสื้อ
สะทอนแสง ถุงเทา/ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอะลูมิเนียม เทปวัด
ระยะ ไมสตราฟ เครื่องคํานวณพื้นที่ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แกสหัววาล์วเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ปัมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ปั้มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท
- กําลังมอเตอร์ ขนาด 400 - 500 วัตต์
- สงน้ําไดสูงสุด ไมนอยกวา 20 เมตร
- ปริมาณน้ําสูงสุด ไมนอยกวา 67 ลิตร/นาที
- ขนาดทอดูด (มม./นิ้ว) 35/1-1/4"
- ขนาดทอสง (มม./นิ้ว) 35/1-1/4"
- มอเตอร์รับประกัน 5 ปี
- ชุดหัวปัมทําจากวัสดุแข็งแรงทนตอการกัดกรอน
- คุณสมบัติพิเศษ มี Thermostat ป้องกัน Motor ไหม สภาวะที่
ใชงานผิดปกติ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 9 ลําดับที่ 1 (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 679,080 บาท
งบบุคลากร รวม 679,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 679,080 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 679,080 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตําแหนงชางกอสราง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไข 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,770 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,770 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,770 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการคนสวน จํานวน 90,770 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาด ตัดแตงตนไม ตัดหญา ดูแลสวน ประจําศูนย์การเรียนรู
เทศบาลตําบลวานรนิวาสและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จํานวน 1 คน 
- เปนไปตามหหนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)แกไขครั้งที่ 2
 พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตรทฤษฎี
ใหม  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตกแตงสถานที่ คาป้ายไวนิล
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์  ในการฝึกอบรม คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2
 พ.ศ.2564 หนา 3 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน   เคียว สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  ผา
นไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
รอนเบนโธส  อวน(สําเร็จรูป) กระชัง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ.) เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้ายโครงการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนาที่ 42 ลําดับที่ 1 (กองชาง)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 108,850 บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ตลาดสด

จํานวน 105,850 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ตลาดสดเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา 
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม                        
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2
 พ.ศ.2564 หนา 8 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใชในตลาดสด
เทศบาล เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก  สวิตซ์  เบรกเกอร์ ฯล 
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 731,480 บาท
งบดําเนินงาน รวม 731,480 บาท

ค่าใช้สอย รวม 728,480 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1)โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหนาที่ประจําโรงฆา
สัตว์เทศบาลตําบลวานรนิวาส

จํานวน 728,480 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเปน
พนักงานประจําโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลวานรนิวาส จํานวน 8
 อัตรา
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ส. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
2.พรบ.แผนและขั้ยตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 157
 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใชในโรงฆาสัตว์
เทศบาล เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก  สวิตซ์  เบรกเกอร์ ฯล 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 210,980

คาชําระหนี้เงินกู 1,605,480

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,250

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

237,000

เงินสํารองจาย 100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,728,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 54,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,963,600

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน

คาเชาอาคาร ที่ดิน และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ

455,320

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัดจราจร

35,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

50,000

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 20,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

5,260

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 210,980

คาชําระหนี้เงินกู 1,605,480

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,250

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

237,000

เงินสํารองจาย 100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,728,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 54,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,963,600

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน

คาเชาอาคาร ที่ดิน และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ

455,320

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัดจราจร

35,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

50,000

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 20,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

5,260
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

5,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

566,730

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

930,270

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

130,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

5,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

566,730

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

930,270

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

130,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 584,280 1,318,680

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,278,480 1,645,080 1,357,560 404,760

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

6,776,485 658,560 4,175,120 1,063,400 455,520

เงินประจําตําแหนง 366,000 60,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

6,000 12,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

12,000 30,540

เงินวิทยฐานะ 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 153,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 1,000 1,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

123,000 98,000 500 120,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 271,200 2,174,160

คาตอบแทนพนักงานจาง 679,080 5,364,960

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,690,040 14,819,125

เงินประจําตําแหนง 60,000 546,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

18,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

42,540

เงินวิทยฐานะ 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 153,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

342,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

107,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 50,000 10,000 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

103,000 33,000 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 159,000 5,000 5,000

1)โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ประจําโรง
ฆาสัตว์เทศบาลตําบล
วานรนิวาส

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 20,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

107,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 260,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

139,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 169,000

1)โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ประจําโรง
ฆาสัตว์เทศบาลตําบล
วานรนิวาส

728,480 728,480

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาใชจายในการรับ-สง
เสด็จ

20,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น/สมาชิก
สภาทองถิ่น

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

130,000 30,000 10,000

โครงการ อาหารกลาง
วัน สําหรับเด็ก (ร.ร
.อบ.ท.วานรนิวาส)

672,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองขาว

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000 15,000

คาใชจายในการรับ-สง
เสด็จ

20,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น/สมาชิก
สภาทองถิ่น

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 185,000

โครงการ อาหารกลาง
วัน สําหรับเด็ก (ร.ร
.อบ.ท.วานรนิวาส)

672,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

50,000 50,000

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองขาว

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ

140,000 140,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์, 
ตุมโฮม

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

40,000

โครงการจัดทําขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครงการจาง
เหมาบริการคนสวน

โครงการจาง
เหมาบริการเชากลอง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในเขตเทศบาล
ตําบลวานรนิวาส

451,605

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่บันทึกขอมูลกอง
การศึกษา

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์, 
ตุมโฮม

80,000 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา

40,000 40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

40,000

โครงการจัดทําขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครงการจาง
เหมาบริการคนสวน

90,770 90,770

โครงการจาง
เหมาบริการเชากลอง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในเขตเทศบาล
ตําบลวานรนิวาส

451,605

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่บันทึกขอมูลกอง
การศึกษา

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก เพื่อดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์

96,000

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทําความสะอาด

90,770

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทําความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการ

288,000

โครงการจาง
เหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ตลาดสด

โครงการจางเหมาราย
เดือนครูอัตราจางระดับ
ประถมศึกษา

480,000

โครงการจางเหมาแรง
งานบํารุงรักษา, ปลูก
พันธุ์ไม,  ตกแตงตนไม
สวนสาธารณะ  ที่
สาธารณะอื่นๆ

1,361,550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก เพื่อดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์

96,000

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทําความสะอาด

90,770

โครงการจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกทําความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการ

288,000

โครงการจาง
เหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ตลาดสด

105,850 105,850

โครงการจางเหมาราย
เดือนครูอัตราจางระดับ
ประถมศึกษา

480,000

โครงการจางเหมาแรง
งานบํารุงรักษา, ปลูก
พันธุ์ไม,  ตกแตงตนไม
สวนสาธารณะ  ที่
สาธารณะอื่นๆ

1,361,550

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:11:34 หนา : 14/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจางเหมาแรง
งานรักษาความสะอาด
กวาดถนน  ตัดหญาไหล
ทางในเขตเทศบาล  
เก็บขนขยะในชุมชน
และคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกขยะเทศบาล

2,723,100

โครงการบูรณาการขับ
เคลื่อนการดําเนินงาน
บําบัดและฟนฟูผูใชยา
เสพติดโดยใชชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง การป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER 
ONE)

40,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย)

55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจางเหมาแรง
งานรักษาความสะอาด
กวาดถนน  ตัดหญาไหล
ทางในเขตเทศบาล  
เก็บขนขยะในชุมชน
และคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกขยะเทศบาล

2,723,100

โครงการบูรณาการขับ
เคลื่อนการดําเนินงาน
บําบัดและฟนฟูผูใชยา
เสพติดโดยใชชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง การป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER 
ONE)

40,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย)

55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนดาน
สาธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ เชน 
การป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และ
การป้องกันและระงับ
โรคติดตออื่น ๆ และ
โรคติดตออุบัติใหม ฯลฯ

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

15,000

โครงการฝึกซอมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนดาน
สาธารณ
ภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ เชน 
การป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และ
การป้องกันและระงับ
โรคติดตออื่น ๆ และ
โรคติดตออุบัติใหม ฯลฯ

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

15,000

โครงการฝึกซอมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมดาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผูสูง
อายุและทัศนศึกษาดู
งาน

30,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุม องค์กร
ตางๆ และทัศนศึกษาดู
งาน

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนศักยภาพ อปพร.ใน
งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและทัศนศึกษาดู
งาน

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานการจราจร

20,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมดาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผูสูง
อายุและทัศนศึกษาดู
งาน

30,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุม องค์กร
ตางๆ และทัศนศึกษาดู
งาน

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนศักยภาพ อปพร.ใน
งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและทัศนศึกษาดู
งาน

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานการจราจร

20,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์วันสิ่ง
แวดลอมโลก "ทองถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ รักสิ่ง
แวดลอม"

20,000

โครงการวันขึ้นปีใหม

โครงการวันเทศบาล 5,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอวานรนิวาส

13,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และคายกิจกรรม)

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางความ
ปรองดอง  สมานฉันท์  
ของคนในชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์วันสิ่ง
แวดลอมโลก "ทองถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ รักสิ่ง
แวดลอม"

20,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 20,000 20,000

โครงการวันเทศบาล 5,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอวานรนิวาส

13,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และคายกิจกรรม)

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางความ
ปรองดอง  สมานฉันท์  
ของคนในชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทําเกษตรทฤษฎี
ใหม

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก (ศพด.ทต
.วานรนิวาส)

308,700

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส

336,000

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น

207,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

30,000 30,000

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทําเกษตรทฤษฎี
ใหม

20,000 20,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก (ศพด.ทต
.วานรนิวาส)

308,700

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส

336,000

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น

207,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

795,700

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

102,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 5,000 1,000 10,000

วัสดุการเกษตร 3,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 30,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 1,000 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 35,000 3,454,180 200,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000 40,000 2,000 320,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 1,000 2,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 31,000 20,000 2,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

795,700

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

102,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 80,000 96,000

วัสดุการเกษตร 10,000 93,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 3,709,180

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 75,000 502,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 6,000 179,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 103,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 40,000 20,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 240,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 18,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

140,000

คาไฟฟ้า 660,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

โต๊ะ-เกาอี้ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา

55,330
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 230,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

วัสดุอื่น 60,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 240,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 18,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

140,000

คาไฟฟ้า 660,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

โต๊ะ-เกาอี้ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา

55,330
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ปัมน้ําอัตโนมัติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,300,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

ขยายเขตแรงสูงและติด
ตั้งหมอแปลงไฟฟ้า
สําหรับไฟฟ้าสองสวาง 
ถนนเปรมปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ถึงแยก
ถนนราชกิจรังสรรค์

200,000

โครงการติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟ้าสําหรับ
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส (ระดับประถม
ศึกษา)

360,000

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอวานร
นิวาส

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ปัมน้ําอัตโนมัติ 30,000 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,300,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

ขยายเขตแรงสูงและติด
ตั้งหมอแปลงไฟฟ้า
สําหรับไฟฟ้าสองสวาง 
ถนนเปรมปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ถึงแยก
ถนนราชกิจรังสรรค์

200,000

โครงการติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟ้าสําหรับ
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส (ระดับประถม
ศึกษา)

360,000

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอวานร
นิวาส

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:11:35 หนา : 30/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอวานร
นิวาส โครงการสงเสริม
ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของไทยวานร

เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

280,000

รวม 13,116,890 14,179,185 3,788,525 19,051,430 2,441,280 546,290 6,528,090 210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอวานร
นิวาส โครงการสงเสริม
ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของไทยวานร

10,000 10,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

280,000

รวม 630,000 3,272,320 150,770 840,330 64,755,110
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