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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลภวง
อา ภอ นอง ง จัง วัดม ดา าร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,028,480 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,889,980 บาท

รวม

2,625,200 บาท

จานวน

696,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน
งินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล
มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนาย /รองนาย

จานวน

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจาตาแ น่งของนาย ทศมนตรี
รองนาย ทศมนตรี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน
งินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล
มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

งินค่าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษประจาตาแ น่ง
ของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน
งินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล
มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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งินค่าตอบแทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ าร ่วนตาบล

จานวน

198,800 บาท

จานวน

1,490,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งิน ดือน ลขาน ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน
งินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล
มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

งินค่าตอบแทน มาชิ ภาองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนของประธาน ภา ทศบาล
รองประธาน ภา ทศบาลและ มาชิ ภา ทศบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน
งินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี
ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล
มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม
รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

6,264,780 บาท

จานวน

5,340,900 บาท

จานวน

138,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลพร้อม งินปรับปรง
งิน ดือนใน านั ปลัด ทศบาล ตาแ น่งปลัด ทศบาล
รองปลัด ทศบาล ัว น้า านั ปลัด ทศบาล ัว น้าฝาย
อานวย าร นิติ ร ัว น้าฝายป ครอง นั ทรัพยา รบคคล
นั วิ คราะ ์นโยบายและแผน นั จัด ารงานทั่วไป
จ้าพนั งานธร าร และตาแ น่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรง
อัตรา งิน ดือนตาม ฎ มาย
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลพร้อม งินปรับปรง
งิน ดือน ัง ัด องคลัง ผ้อานวย าร องคลัง ัว น้าฝาย
บริ ารงานคลัง นั วิชา าร งินและบัญชี นั วิชา ารจัด ็บ
รายได้ นั วิชา ารพั ด และตาแ น่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรง
อัตรา งิน ดือนตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล
ตาแ น่งปลัด ทศบาล และตาแ น่งอื่นๆ ที่ได้รับ งิน
ค่าตอบแทนพิ ศษ
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม
แนวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคล
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

264,000 บาท

จานวน

485,880 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แ ่ พนั งาน ทศบาล
ตาแ น่งปลัด ทศบาล รองปลัด ัว น้า านั ปลัด
ัว น้าฝายอานวย าร ัว น้าฝายป ครอง
ผ้อานวย าร องคลัง ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง และ
ตาแ น่งอื่นๆ ที่มี ิทธิได้รับ งินประจาตาแ น่งตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างของพนั งานจ้าง ใน านั ปลัด ทศบาล
และ องคลัง ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ พนั งานจ้างทั่วไป
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และตาแ น่งอื่นๆ พร้อม งินปรับปรง
งินค่าจ้างตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าครองชีพชั่วคราว รือ งิน พิ่มพิ ศษ
ใ ้แ ่พนั งานจ้างใน านั ปลัด ทศบาลและ องคลัง
ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ พนั งานจ้างทั่วไป และ
ตาแ น่งอื่นๆ พร้อม งินปรับปรง งินค่าจ้างตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม
แนวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคล
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน

36,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา และค่าตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รวม

2,080,000 บาท

รวม

400,500 บาท

จานวน

100,000 บาท
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ค่า บี้ยประชม

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชมใ ้คณะ รรม าร ามัญประจา ภา
รือคณะ รรม ารอื่นที่ ภา ทศบาลแต่งตั้งขึ้น พื่อดา นิน
ิจ ารของ ภา ทศบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน
งินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล
รองประธาน ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล
ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ
ารจ่ายค่า บี้ยประชม รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ. 2554
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติ น้าที่ตามคา ั่งแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

234,000 บาท

จานวน

46,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่า ช่าบ้าน รือค่า ช่าซื้อ
พื่อปฏิบัติ น้าที่ราช ารแ ่พนั งาน ทศบาลผ้มี ิทธิ
ได้รับ งินช่วย ลือค่า ช่าบ้านตามระ บียบ ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
และล จ้างประจา ตลอดทั้งผ้มี ิทธิ บิ ค่า ารศึ ษาบตร
ค่าช่วย ลือได้ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 ิง าคม 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และค่า ล่า รียน

น้า : 10/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

ค่าใช้สอย

รวม

805,000 บาท

จานวน

190,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
>ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างงานบคคล
ค่าจ้าง าจัด ิ่งปฏิ ล ค่า ย็บป นัง ือ รือ ข้าป ค่าบอ รับ
วาร าร ค่า ารจัดทาวาร าร/จล าร รือ ื่อต่างๆ ใน าร
ผยแพร่โฆษณา ิจ รรมของ ทศบาล ค่าธรรม นียมต่างๆ
ช่น ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่า บี้ยประ ัน
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
ระบบอิน ตอร์ น็ต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ
พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ รือที่ต้องชาระตาม ฎ มาย
รือมี นัง ือ ั่ง ารใ ้จ่ายได้ ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ารบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์
ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 11/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
>ค่ารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคล
จานวน 20,000.00 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองบคคล คณะบคคลที่มาตรวจ ยี่ยม
มาตรวจราช าร มาปฏิบัติราช ารที่ ทศบาล
ตาบลภวงและอื่นๆ ซึ่ง ทศบาล ามารถจ่ายได้ตาม ฎ มาย
และได้ตั้งจ่ายไว้ไม่ ิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณ
รายรับจริงของปีที่ล่วงมา ป็นไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28
ร ฎาคม 2548
>ค่า ลี้ยงรับรอง ารประชม ภา ทศบาล
จานวน 30,000.00 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภา ทศบาล
รือคณะ รรม าร รือคณะอน รรม ารที่ได้รับ าร
แต่งตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ร ฎาคม 2548

จานวน

50,000 บาท

น้า : 12/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>ค่าใช้จ่ายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง
พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย า รับ าร ลือ ตั้งของนาย ทศมนตรี
มาชิ ภา ทศบาลตาบลภวง ค่าจัดซื้อวั ด ครภัณฑ์ต่างๆ
ตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด ( รณียบ ภา
รณีแทนตาแ น่งที่ว่างและ รณีคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม่และ รณีอื่นๆ) โดยคานึงถึงฐานะ
ารคลังของ ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลว. 6 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลว. 20 มีนาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 86 ลาดับที่ 1

จานวน

300,000 บาท

น้า : 13/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

>โครง าร ริม ร้างคณธรรมจริยธรรม
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดโครง าร ริม ร้างคณธรรม
จริยธรรม ใ ้คณะผ้บริ าร, มาชิ ภาฯ,พนั งาน ทศบาล
และล จ้าง ได้ตระ นั และยึดมั่นใน ลั คณธรรมและ
จริยธรรมใน ารทางาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ าร ่ง
นั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 45 ลาดับที่ 2

จานวน

15,000 บาท

น้า : 14/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

> พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละ อียดตามคาชี้แจง ดังนี้
>ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองค์ความร้ ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นใ ้แ ่ผ้บริ าร
มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร และพนั งานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น ที่ ทศบาลมีคา ั่งใ ้ ดินทางไปราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลา ช่อดอ ไม้ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
>ค่าใช้จ่ายทดแทน องทนผ้ประ บภัย รณีรถยนต์ของ ทศบาล
่อใ ้ ิดความ ีย าย ป็นไป นัง ือที่ มท 0313.4/ว 1400
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
- ป็นไปตามประ าศ ระทรวง ารคลัง รื่อง ลั ณฑ์ ารชดใช้
ค่า ินไ มทดแทน รณี จ้า น้าที่ของรัฐ ระทาละ มิดต่อบคคล
ภายนอ ลงวันที่ 3 ตลาคม พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่าย บ็ด ตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ ฎ มาย า นด

จานวน

150,000 บาท

น้า : 15/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

363,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ิน ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ได้แ ่ ครื่องคอมพิว ตอร์, ครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะ ้าอี้,
ครื่องถ่าย อ าร, ครื่องโทร าร, ครื่องโร นียว, ครื่องไร้ าย,
ครื่องปรับอา าศ,รถจั รยานยนต์,รถยนต์ ่วน ลาง,รถ ้ชีพ ้ภัย,
รถดับ พลิง,รถบรรท น้าและ รถบรรท ขยะ และวั ด ครภัณฑ์
และอื่นๆ ซึ่ง ทศบาล มีอานาจ น้าที่ ามารถดา นิน ารได้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไป นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลว.19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด านั งานต่าง ๆ
ช่น ระดาษ ปา า ดิน อ
น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน นัง ือพิมพ์ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 16/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

15,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดไฟฟ้าและวิทยต่างๆ ช่น ลอดไฟฟ้า
ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ดงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดงานบ้านงานครัวต่างๆ ช่น ถ้วยชาม
ช้อน ้อม แ ้วน้า ถาด ไม้ วาด น้ายาดับ ลิ่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ด ่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด ่อ ร้างต่าง ๆ ช่น ไม้ต่างๆ ระ บื้อง
ัง ะ ี ตะป ทราย ปนขาว ปนซี มนต์ อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 17/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

วั ดยานพา นะและขน ่ง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดยานพา นะและขน ่งต่างๆ ช่น แบต ตอรี่
ัว ทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง ช่น น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล
น้ามัน ครื่อง จาระบี และอื่นๆ า รับรถยนต์ รถจั รยานยนต์
รถบรรท น้า รถยนต์ ้ชีพ รถดับ พลิง รถบรรท ขยะ
และ ครื่องตัด ญ้า และอื่นๆ ที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานในอานาจ
น้าที่ของ ทศบาล
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ป็นไป นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลว.15 ม ราคม 2563

วั ด าร ษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด าร ษตรต่าง ๆ ช่น พันธ์พืช ยาป้อง ันและ
าจัดศัตรพืชและ ัตว์ ปริง ลอร์ ปย จอบ มน จอบพรวน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 18/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

วั ดโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

3,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรป ล้างอัดภาพ แบต ตอรี่
ม้วนวีดีโอ พ่ ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร์ มมโมรี่ าร์ด
และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ดคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดคอมพิว ตอร์ต่างๆ ช่นอป รณ์บันทึ ข้อมล
ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ มา ์ แป้นพิมพ์
แผงแป้นอั ขระ แผ่น รองแ ง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

511,500 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าที่อย่ในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ช่น ค่าไฟฟ้า านั งาน ทศบาล ค่าไฟฟ้า าธารณะ ค่าไฟฟ้า
่อง ว่าง าธารณะใน ขตพื้นที่ตาบลภวง ค่าไฟฟ้า ถานี บน้า
ที่อย่ในความรับผิดชอบของ ทศบาล และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาที่ ทศบาลใช้บริ ารและจะต้องจ่าย
ตามอัตราที่ น่วยงานผ้ใ ้บริ าร า นดไว้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช่จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์ คลื่อนที่ และใ ้
มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ช่น ค่า ช่า ครื่อง ค่า ช่า
มาย ลขโทรศัพท์ ค่าบารงรั ษา าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าบริ ารไปรษณีย์
พื่อจ่าย ป็น งินค่าไปรษณียา ร ค่าโทร ลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียา ร ค่า ช่าต้ไปรษณีย์และอื่นๆ
ของ ทศบาลใน ารจัด ่ง อ ารต่างๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

50,000 บาท

รวม

48,500 บาท

รวม

48,500 บาท

จานวน

7,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต
ค่า ช่าวงจรอิน ตอร์ น็ต ค่า ช่าบริ าร พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ว็บไซด์ ค่าต่อ ัญญา ว็บไซต์ รวมถึงอิน ทอร์ น็ต าร์ด
และค่า ื่อต่างๆ ค่า ค บิ้ลทีวีค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
ารใช้บริ าร และค่า ื่อ ารอื่นๆ ซึ่ง มายรวมถึงค่าใช้จ่าย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร และค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
ารโทรคมนาคมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
> ้าอี้ทางาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัวๆ ละ
2,500 บาท โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) แบบขา ล็ โคร มี่ยม
2) บนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
3) มีพนั พิงด้าน ลัง
4) ามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ
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> ้าอี้พั คอย

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ้าอี้พั คอย ้าอี้ผ้มาติดต่อราช าร
จานวน 2 ตัว โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อย ว่า 68( ว้าง) x 185(ยาว) x 78( ง) ซนติ มตร
- จานวน 3 ที่นั่ง
- วั ดทาจา ล็ รือดี ว่า
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ
>ต้ ล็ แบบ 2 บาน
จานวน

11,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ล็ แบบ องบาน จานวน 2 ต้
โดยมีคณลั ษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐาน
งบประมาณ 1 านั งบประมาณ ฉบับ ดือนธันวาคม 2562
>โต๊ะ ค้า ตอร์ประชา ัมพันธ์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ คา ตอร์ประชา ัมพันธ์
ทรง งโค้ง ข้ามม จานวน 1 ตัว ติดตั้งในอาคาร
านั งาน ทศบาลตาบลภวง
โดยมีคณลั ษณะดังต่อไปนี้
- มีขนาดไม่น้อย ว่า
60( ว้าง) x 60(ลึ ) x 110( ง) ซนติ มตร
- ทาด้วยไม้ นื้อแข็ง
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ

จานวน

15,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

10,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายอื่น
>ค่าใช้จ่ายใน ารประ มินความพึงพอใจ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารประ มินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อคณภาพ ารใ ้บริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี าว่าด้วย ลั ณฑ์และ
วิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา และค่าตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
- ป็นไปปฏิบัติตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รวม

114,400 บาท

รวม

107,400 บาท

รวม

82,400 บาท

จานวน

26,000 บาท
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ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่า ช่าบ้าน รือค่า ช่าซื้อ
พื่อปฏิบัติ น้าที่ราช ารแ ่พนั งาน ทศบาลผ้มี ิทธิ
ได้รับ งินช่วย ลือค่า ช่าบ้านตามระ บียบ ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

จานวน

48,000 บาท
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

8,400 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
และล จ้างประจา ตลอดทั้งผ้มี ิทธิ บิ ค่า ารศึ ษาบตร
ค่าช่วย ลือได้ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 ิง าคม 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และค่า ล่า รียน

ค่าใช้สอย
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองใน ารประชมคณะ รรม าร
นับ นน ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ รรม าร
พัฒนาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะอน รรม าร
ที่ได้รับ ารแต่งตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ
รือ นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลว. 28 ร ฎาคม 2548
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

7,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย ารดา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ารขับ คลื่อนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ารอบรมและ ารประชมประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้ง ารประ านแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารดา นินงาน
-ปฎิบัติตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
-ปฎิบัติตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 89 ลาดับที่ 9

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
> ้าอี้ทางาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) แบบขา ล็ โคร มี่ยม
2) บนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
3) มีพนั พิงด้าน ลัง
4) ามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ
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>ต้ อ ารบาน ลื่อน ระจ

จานวน

4,500 บาท

งานบริหารงานคลัง

รวม

414,100 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

391,100 บาท

รวม

136,100 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ อ ารบาน ลื่อน ระจ
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) มีบาน ลื่อน ระจ 2 ข้าง
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา และค่าตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติ น้าที่ตามคา ั่งแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่า ช่าบ้าน รือค่า ช่าซื้อ
พื่อปฏิบัติ น้าที่ราช ารแ ่พนั งาน ทศบาลผ้มี ิทธิ
ได้รับ งินช่วย ลือค่า ช่าบ้านตามระ บียบ ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

35,100 บาท

รวม

184,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
และล จ้างประจา ตลอดทั้งผ้มี ิทธิ บิ ค่า ารศึ ษาบตร
ค่าช่วย ลือได้ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 ิง าคม 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และค่า ล่า รียน

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
>ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างงานบคคล
ค่า ย็บป นัง ือ รือ ข้าป ค่าบอ รับวาร าร ค่า ารจัดทา
วาร าร/จล าร รือ ื่อต่างๆ ใน าร ผยแพร่โฆษณา
ิจ รรมของ ทศบาล ค่าธรรม นียมต่างๆ ช่น ค่าใช้จ่าย
ใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่า บี้ยประ ัน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของ รือที่ต้องชาระตาม ฎ มาย
รือมี นัง ือ ั่ง ารใ ้จ่ายได้ ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ารบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์
ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคล
ตรวจ ยี่ยมมาตรวจราช าร มาปฏิบัติราช ารที่ ทศบาล
ตาบลภวงและอื่นๆ ซึ่ง ทศบาล ามารถจ่ายได้ตาม ฎ มาย
และได้ตั้งจ่ายไว้ไม่ ิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณ
รายรับจริงของปีที่ล่วงมา ป็นไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28
ร ฎาคม 2548

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่ ประจาปี 2564
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ารดา นินงานโครง ารจัด ็บภาษี
นอ ถานที่ ประจาปี 2564 ช่น ค่าป้ายโครง ารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารดา นินงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์ ินขององค์ รป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 89 ลาดับที่ 7

>โครง ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ารดา นินงานโครง ารปรับปรง
แผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารดา นินงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ
ด้าน ารจัด ็บรายได้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์ ินขององค์ รป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภวง พ.ศ. 2561-2565
( พิ่ม ติม) ฉบับที่ 2 น้าที่ 25 ลาดับที่ 1
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> พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละ อียดตามคาชี้แจง ดังนี้
>ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองค์ความร้ ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นใ ้แ ่ผ้บริ าร
มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร และพนั งานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น ที่ ทศบาลมีคา ั่งใ ้ ดินทางไปราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลา ช่อดอ ไม้ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
>ค่าใช้จ่ายทดแทน องทนผ้ประ บภัย รณีรถยนต์ของ ทศบาล
่อใ ้ ิดความ ีย าย ป็นไป นัง ือที่ มท 0313.4/ว 1400
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
- ป็นไปตามประ าศ ระทรวง ารคลัง รื่อง ลั ณฑ์ ารชดใช้
ค่า ินไ มทดแทน รณี จ้า น้าที่ของรัฐ ระทาละ มิดต่อบคคล
ภายนอ ลงวันที่ 3 ตลาคม พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่าย บ็ด ตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ ฎ มาย า นด

จานวน

70,000 บาท
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ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ิน ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ได้แ ่ ครื่องคอมพิว ตอร์, ครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะ ้าอี้,
ครื่องถ่าย อ าร, ครื่องโทร าร, ครื่องโร นียว, ครื่องไร้ าย,
ครื่องปรับอา าศ,รถจั รยานยนต์,รถยนต์ ่วน ลาง,รถ ้ชีพ ้ภัย,
รถดับ พลิง,รถบรรท น้าและ รถบรรท ขยะ และวั ด ครภัณฑ์
และอื่นๆ ซึ่ง ทศบาล มีอานาจ น้าที่ ามารถดา นิน ารได้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไป นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลว.19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด านั งานต่าง ๆ
ช่น ระดาษ ปา า ดิน อ
น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน นัง ือพิมพ์ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดงานบ้านงานครัวต่างๆ ช่น ถ้วยชาม
ช้อน ้อม แ ้วน้า ถาด ไม้ วาด น้ายาดับ ลิ่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ดโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรป ล้างอัดภาพ แบต ตอรี่
ม้วนวีดีโอ พ่ ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร์ มมโมรี่ าร์ด
และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วั ดคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

3,000 บาท

ค่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดคอมพิว ตอร์ต่างๆ ช่นอป รณ์บันทึ ข้อมล
ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ มา ์ แป้นพิมพ์
แผงแป้นอั ขระ แผ่น รองแ ง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

พื่อจ่าย ป็น งินค่าไปรษณียา ร ค่าโทร ลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียา ร ค่า ช่าต้ไปรษณีย์และอื่นๆ
ของ ทศบาลใน ารจัด ่ง อ ารต่างๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

23,000 บาท

รวม

23,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

11,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
> ้าอี้ทางาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัวๆ ละ
2,500 บาท โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) แบบขา ล็ โคร มี่ยม
2) บนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
3) มีพนั พิงด้าน ลัง
4) ามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ
>ต้ ล็ แบบ 2 บาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ล็ แบบ องบาน จานวน 2 ต้
โดยมีคณลั ษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐาน
งบประมาณ 1 านั งบประมาณ ฉบับ ดือนธันวาคม 2562
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>ต้ อ ารบาน ลื่อน ระจ

จานวน

4,500 บาท

รวม

443,080 บาท

รวม

302,280 บาท

รวม

302,280 บาท

จานวน

302,280 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ อ ารบาน ลื่อน ระจ
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) มีบาน ลื่อน ระจ 2 ข้าง
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลพร้อม งินปรับปรง
งิน ดือนใน านั ปลัด ทศบาล ตาแ น่ง จ้าพนั งานป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัย และตาแ น่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรง
อัตรา งิน ดือนตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
> พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
จานวน 26,000.00 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา และค่าตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
> พื่อจ่าย ป็นค่าปวย ารใ ้แ ่อา า มัครป้อง ันภัยฝาย
พล รือน(อปพร.) รือค่าใช่จ่ายในลั ษณะ ดียว ัน ับ
ค่าตอบแทน รือค่าปวย ารใ ้ ับผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์แ ่ ทศบาลตาบลภวง
จานวน 58,800.00 บาท
ปฏิบัติตามคา ั่งของ ทศบาลตาบลภวง ช่น ปฏิบัติ น้าที่
รั ษาความ งบ รียบร้อย งานอานวยความ ะดว ใน าร
จัด ารจราจร และงานอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ
ค่าใช้จ่ายใ ้แ ่อา า มัครป้อง ันภัยฝายพล รือนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

รวม

140,800 บาท

รวม

84,800 บาท

จานวน

84,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

26,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารตั้งศนย์บริ ารประชาชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดตั้งศนย์บริ ารประชาชน
ในช่วง ทศ าลใน ารดา นิน ารป้อง ันและลดอบัติ ต
ทางถนนในช่วง ทศ าล ช่น ทศ าลปีใ ม่ ทศ าล
ง รานต์ โดยจ่าย ป็นค่าจัดทาป้ายโครง าร ค่าจ้าง มา
ใน ารจัด ถานที่ใ ้บริ ารแ ่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 47 ลาดับที่ 3

>โครง ารฝึ อบรมทบทวนชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจา
ทศบาลตาบลภวง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาโครง ารฝึ อบรมทบทวน
ชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจา ทศบาลตาบลภวง ช่น
ค่าจัดทาป้ายโครง าร ค่าวิทยา ร ค่าอา าร/อา ารว่าง
ค่าน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ว 440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ์ 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
( พิ่ม ติม) ฉบับที่ 1 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
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ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร์ทาง ารแพทย์
ช่น ถงมือ วชภัณฑ์ แอล อฮอล์ าลี ผ้าพันแผล
ปล ามคนไข้ และวั ดอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง ท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559
รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ด าร ษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด าร ษตรต่าง ๆ ช่น พันธ์พืช ยาป้อง ันและ
าจัดศัตรพืชและ ัตว์ ปริง ลอร์ ปย จอบ มน จอบพรวน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

662,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

662,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

582,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
>ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างงานบคคล
ในงาน ้ชีพ ้ภัย ค่า ย็บป นัง ือ รือ ข้าป ค่าบอ รับ
วาร าร ค่า ารจัดทาวาร าร/จล าร รือ ื่อต่างๆ ใน าร
ผยแพร่โฆษณา ิจ รรมของ ทศบาล ค่าธรรม นียมต่างๆ
ช่น ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่า บี้ยประ ัน
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
ระบบอิน ตอร์ น็ต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ
พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ รือที่ต้องชาระตาม ฎ มาย
รือมี นัง ือ ั่ง ารใ ้จ่ายได้ ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ารบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์
ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารปฐมพยาบาล บื้องต้นและใ ้ ารช่วย ลือใ ้ฟื้นคืนชีพ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ารดา นินโครง ารปฐมพยาบาล
บื้องต้นและใ ้ ารช่วย ลือใ ้ฟื้นคืนชีพ ช่น ค่าจัดทา
ป้ายโครง าร ค่าอา าร ค่าน้าดื่ม ค่าวิทยา ร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 47 ลาดับที่ 2

>โครง ารฝึ อบรม ารช่วย ลือผ้ประ บภัยทางน้า
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ารดา นินโครง ารฝึ อบรม
ารช่วย ลือผ้ประ บภัยทางน้า ช่น ค่าจัดทา
ป้ายโครง าร ค่าอา าร ค่าน้าดื่ม ค่าวิทยา ร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
( พิ่ม ติม) ฉบับที่ 2 น้าที่ 6 ลาดับที่ 2
>โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝายพล รือน
( ลั ตร ารจัดตั้ง)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ารดา นินโครง ารฝึ อบรมอา า
มัครป้อง ันภัยฝายพล รือน ( ลั ตร ารจัดตั้ง) ช่น
ค่าจัดทาป้ายโครง าร ค่าอา าร ค่าน้าดื่ม ค่าวิทยา ร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
( พิ่ม ติม) ฉบับที่ 2 น้าที่ 5 ลาดับที่ 1
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>โครง าร พื่อนดี ตือนภัย ่างไ ลยา พติด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ารดา นินโครง าร พื่อนดี ตือนภัย
่างไ ลยา พติด ช่น ค่าจัดทาป้ายโครง าร ค่าอา าร
ค่าน้าดื่ม ค่าวิทยา ร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 53 ลาดับที่ 6
ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

15,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดไฟฟ้าและวิทยต่างๆ ช่น ไมโครโฟน
ไฟฉายแบบคาดศรีษะ ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดยานพา นะและขน ่งต่างๆ ช่น รวยจราจร
ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน ระจ โค้งมน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วั ด ครื่องแต่ง าย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด ครื่องแต่ง ายต่างๆ ช่น ข็มขัด
ครื่องแบบ ผ้าพันคอ ครื่อง มายยศและ ัง ัด
รอง ท้า และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ด ครื่องดับ พลิง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด ครื่องดับ พลิงต่างๆ ช่น
ขวานดับ พลิง ถังดับ พลิง คมีแ ้ง ถังดับ พลิงแบบโฟม
และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ดอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดอื่นๆ ช่น ื้อชชีพ และวั ดอื่นๆ
ที่ไม่ ามารถจาแน ประ ภทได้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,256,960 บาท

รวม

1,176,960 บาท

รวม

1,176,960 บาท

จานวน

1,116,960 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลพร้อม งินปรับปรง
งิน ดือนใน อง ารศึ ษา ตาแ น่งนั วิชา ารศึ ษา
ัว น้าฝายบริ าร ารศึ ษา ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา และ
ตาแ น่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรงอัตรา งิน ดือนตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แ ่ พนั งาน ทศบาล
ตาแ น่ง ัว น้าฝายบริ าร ารศึ ษา ผ้อานวย าร อง
ารศึ ษาและตาแ น่งอื่นๆ ที่มี ิทธิได้รับ งินประจาตาแ น่ง
ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา และค่าตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รวม

80,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

1,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติ น้าที่ตามคา ั่งแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
และล จ้างประจา ตลอดทั้งผ้มี ิทธิ บิ ค่า ารศึ ษาบตร
ค่าช่วย ลือได้ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 ิง าคม 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และค่า ล่า รียน

น้า : 48/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:56

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
> พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละ อียดตามคาชี้แจง ดังนี้
>ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองค์ความร้ ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นใ ้แ ่ผ้บริ าร
มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร และพนั งานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น ที่ ทศบาลมีคา ั่งใ ้ ดินทางไปราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลา ช่อดอ ไม้ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
>ค่าใช้จ่ายทดแทน องทนผ้ประ บภัย รณีรถยนต์ของ ทศบาล
่อใ ้ ิดความ ีย าย ป็นไป นัง ือที่ มท 0313.4/ว 1400
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
- ป็นไปตามประ าศ ระทรวง ารคลัง รื่อง ลั ณฑ์ ารชดใช้
ค่า ินไ มทดแทน รณี จ้า น้าที่ของรัฐ ระทาละ มิดต่อบคคล
ภายนอ ลงวันที่ 3 ตลาคม พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่าย บ็ด ตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ ฎ มาย า นด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,402,790 บาท

รวม

897,480 บาท

รวม

897,480 บาท

จานวน

537,960 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนครผ้ดแล ด็ พร้อม งินปรับปรง
งิน ดือนใน ัง ัด อง ารศึ ษา พร้อมทั้งปรับปรง
อัตรา งิน ดือนตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

งินวิทยฐานะ
พื่อจ่าย ป็น งินวิทยฐานะชานาญ ารใ ้แ ่ข้าราช ารคร
รือพนั งานคร ซึ่งปฏิบัติ น้าที่ในศนย์พัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 50/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

269,520 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างของพนั งานจ้าง ใน อง ารศึ ษา
ตาแ น่งผ้ดแล ด็ และตาแ น่งอื่นๆ
พร้อม งินปรับปรง งินค่าจ้างตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ งิน พิ่มต่างๆ
ใ ้แ ่ ผ้ดแล ด็ อง ารศึ ษา พร้อมทั้งปรับปรงอัตรา
งิน ดือนตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม
แนวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงาน
บคคลขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 51/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา และค่าตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รวม

1,446,310 บาท

รวม

40,200 บาท

จานวน

35,000 บาท

น้า : 52/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

1,000 บาท

จานวน

4,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติ น้าที่ตามคา ั่งแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
และล จ้างประจา ตลอดทั้งผ้มี ิทธิ บิ ค่า ารศึ ษาบตร
ค่าช่วย ลือได้ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 ิง าคม 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และค่า ล่า รียน

น้า : 53/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

ค่าใช้สอย

รวม

693,230 บาท

จานวน

90,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
>ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างงานบคคล
ค่าจ้าง าจัด ิ่งปฏิ ล ค่า ย็บป นัง ือ รือ ข้าป ค่าบอ รับ
วาร าร ค่า ารจัดทาวาร าร/จล าร รือ ื่อต่างๆ ใน าร
ผยแพร่โฆษณา ิจ รรมของ ทศบาล ค่าธรรม นียมต่างๆ
ช่น ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่า บี้ยประ ัน
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
ระบบอิน ตอร์ น็ต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ
พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ รือที่ต้องชาระตาม ฎ มาย
รือมี นัง ือ ั่ง ารใ ้จ่ายได้ ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ารบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์
ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 54/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็

จานวน

50,000 บาท

>โครง ารจ้าง มารถ รับ - ่ง ด็ ล็ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล จานวน
ตาบลภวง

114,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็
ช่น วั ด อป รณ์ต่างๆ ค่าขนม ค่า มด ดิน อ ปา า
ยางลบ งินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่ ี่ยว นื่อง
ใน ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ
าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 99 ลาดับที่ 1

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างรถใน ารรับ- ่ง ด็ ล็ ใน ขตตาบลภวง
ใ ้ได้รับความ ะดว และปลอดภัยใน าร ดินทางมา รียน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 105 ลาดับที่ 14

น้า : 55/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>โครง ารพัฒนาศั ยภาพครและบคลา รทาง ารศึ ษา
พื่อจ่าย ป็นลงทะ บียน ข้าร่วม ารประชม ัมนา รืออบรม
ตามมาตรฐานตาแ น่ง รืองานใน น้าที่ความรับผิดชอบ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 104 ลาดับที่ 12

จานวน

15,000 บาท

น้า : 56/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>โครง าร นับ นนค่าใช้จ่าย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

>ค่าอา าร ลางวันศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลภวง
จานวน 249,900 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา
ประ อบอา าร ลางวันใ ้ ับศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลภวง 20 บาท/คน ป็น วลา
245 วันทา าร(ใช้ข้อมล ด็ ณ วันที่ 10 มิถนายน 62)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 100 ลาดับที่ 3
>ค่าจัด าร รียน าร อนของศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)
ของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลภวงคนละ
1,700 บาท/ปี จานวน 86,700 บาท
พื่อจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ด ารศึ ษาและ ครื่อง ล่น
พัฒนา าร ด็ า รับศนย์พัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 100 ลาดับที่ 4
>ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนย์พัฒนา ด็
จานวน 57,630 บาท
- ค่า นัง ือ รียน คนละ 200 บาท/ปี
จานวน 10,200
- ค่าอป รณ์ าร รียน คนละ 200 บาท/ปี
จานวน 10,200
- ค่า ครื่องแบบนั รียน คนละ 300 บาท/ปี
จานวน 15,300
- ค่า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน คนละ 430 บาท/ปี
จานวน 21,930
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 ร ฎาคม 2563

ล็

บาท
บาท
บาท
บาท

394,230 บาท

น้า : 57/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

674,880 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ิน ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ได้แ ่ ครื่องคอมพิว ตอร์, ครื่องพิมพ์ดีด,โต๊ะ ้าอี้,
ครื่องถ่าย อ าร, ครื่องโทร าร, ครื่องโร นียว, ครื่องไร้ าย,
ครื่องปรับอา าศ วั ด ครภัณฑ์ และอื่นๆ ซึ่ง ทศบาลมีอานาจ
น้าที่ ามารถดา นิน ารได้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไป นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลว.19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด านั งานต่างๆ ช่น ระดาษ ปา า
ดิน อ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน
ครื่องคิด ลข ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 58/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

จานวน

594,880 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดงานบ้านงานครัวต่างๆ ช่น ถ้วยชาม
ช้อน ้อม แ ้วน้า ถาด ไม้ วาด น้ายาดับ ลิ่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าอา าร ริม (นม)
> ค่าอา าร ริม(นม) โรง รียน จานวน 488,800 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร ริม(นม) ใ ้ ับโรง รียน
ใน ขตตาบลภวงจานวน 260 วัน (ใช้ข้อมล ด็ ณ
วันที่ 1 ร ฎาคม 2562)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว.14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 102 ลาดับที่ 7
> ค่าอา าร ริม(นม) ศพด. จานวน 106,080 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร ริม(นม) ใ ้ ับศนย์พัฒนา
ด็ ล็ ทศบาลตาบลภวง จานวน 260 วัน (ใช้ข้อมล ด็
ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2562)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด ที่
มท 0816.2/ว 4110 ลว.14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 102 ลาดับที่ 6
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วั ดคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดคอมพิว ตอร์ต่างๆ ช่นอป รณ์บันทึ ข้อมล
ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ มา ์ แป้นพิมพ์
แผงแป้นอั ขระ แผ่น รองแ ง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ด ารศึ ษา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ วั ด ารศึ ษา ื่อ าร าร รียน
าร อนต่างๆ และ ครื่อง ล่น พื่อ ริม ร้างพัฒนา าร
ของ ด็ ล็ า รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลภวง
ตลอดจนอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็นต่อ ารศึ ษาของ ด็ ล็
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

38,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าที่อย่ในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ช่น ค่าไฟฟ้าของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลภวง
และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช่จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช่จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลภวงและจะต้องจ่ายตามอัตราที่ น่วยงานผ้ใ ้บริ าร
า นดไว้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช่จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช่จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

9,000 บาท

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต
ค่า ช่าวงจรอิน ตอร์ น็ต ค่า ช่าบริ าร พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ว็บไซด์ ค่าต่อ ัญญา ว็บไซต์ รวมถึงอิน ทอร์ น็ต าร์ด
และค่า ื่อต่างๆ ค่า ค บิ้ลทีวีค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
ารใช้บริ าร และค่า ื่อ ารอื่นๆ ซึ่ง มายรวมถึงค่าใช้จ่าย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร และค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
ารโทรคมนาคมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ ค่าใช่จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ ค่าใช่จ่ายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
>ต้ อ ารบาน ลื่อน ระจ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ อ ารบาน ลื่อน ระจ
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) มีบาน ลื่อน ระจ 2 ข้าง
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ
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>โต๊ะอา าร า รับ ด็ ล็ อายต่า ว่า 3 ปี

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,000,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอา าร า รับ ด็ ล็
อายต่า ว่า 3 ปี จานวน 10 ชด
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- ชดละ 6 ที่นั่ง
- โต๊ะขนาด 120x60x50 ซม.
- ้าอี้ขนาด 120x30x30 ซม.
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ

งินอด นน ่วนราช าร
>อด นนโครง าร ข้าค่ายวิชา ารนั รียน ล่มพัฒนาคณภาพ
วิชา าร
พื่อ ป็น งินอด นนใน ารดา นิน ารตามโครง าร ข้าค่าย
วิชา าร ล่มพัฒนาคณภาพวิชา ารตาบลภวง โรง รียน
ใน ขต ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นน
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 102 ลาดับที่ 8
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>อด นนโครง ารพัฒนาคณภาพชีวิตนั รียน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

940,000 บาท

พื่อ ป็น งินอด นนใน ารดา นิน ารตามโครง าร
พัฒนาคณภาพชีวิตนั รียนโรง รียนใน ขต ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นน
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 103 ลาดับที่ 9
>อด นนโครง ารภมิปัญญาท้องถิ่น
พื่อ ป็น งินอด นน ารดา นิน ารตามโครง ารภมิปัญญา
ท้องถิ่น โรง รียนใน ขตตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นน
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 103 ลาดับที่ 10
>อด นนอา าร ลางวันโรง รียน
อด นนอา าร ลางวันโรง รียน พื่อจ่าย ป็น งินอด นน
อา าร ลางวันใ ้โรง รียนใน ขตตาบลภวง
พื่อดา นิน ารจัดซื้ออา าร ลางวันใ ้ ับนั รียน คนๆ ละ
20 บาท ป็น วลา 200 วัน ซึ่ง ป็นโรง รียน พฐ.ที่มี
จานวนนั รียนใ ้จัด รร 100 % ท ัง ัด โรง รียน ัง ัด
านั งานคณะ รรม ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน อัตรามื้อละ
20 บาทต่อคน จานวน 200 วัน (ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2563)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว.14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 104 ลาดับที่ 11
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าปวย ารชด ชย ารงานที่ ียไปใ ้แ ่
อา า มัครบริบาลท้องถิ่น รือค่าใช้จ่ายในลั ษณะ
ดียว ัน ับค่าตอบแทน รือค่าปวย ารใ ้ ับผ้ปฏิบัติ
ราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่ ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยอา า
มัครบริบาลท้องถิ่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
และ าร บิ ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด
ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 ร ฎาคม 2563

รวม

240,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
>ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างงานบคคล
ค่าจ้าง าจัด ิ่งปฏิ ล ค่า ย็บป นัง ือ รือ ข้าป ค่าบอ รับ
วาร าร ค่า ารจัดทาวาร าร/จล าร รือ ื่อต่างๆ ใน าร
ผยแพร่โฆษณา ิจ รรมของ ทศบาล ค่าธรรม นียมต่างๆ
ช่น ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่า บี้ยประ ัน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของ รือที่ต้องชาระตาม ฎ มาย รือมี นัง ือ ั่ง าร
ใ ้จ่ายได้ ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ารบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์
ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารบริ ารจัด ารและ าจัดขยะมลฝอย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ่ง ริม นับ นน
ิจ รรมและ ารดา นินงาน ารบริ ารจัด าร
และ าจัดขยะมลฝอยและอื่นๆ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและ
ความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด าร
มลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตลาคม 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 98 ลาดับที่ 1
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>โครง ารพัฒนาคณภาพผ้ทา น้าที่ดแล ขภาพประชาชนทั่วไปใน จานวน
ชมชน/ ม่บ้าน

20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานโครง ารพัฒนา
คณภาพผ้ทา น้าที่ดแล ขภาพประชาชนทั่วไป
ในชมชน/ ม่บ้าน ช่น ค่าจัดทาป้ายโครง าร
ค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวิทยา ร ค่าวั ด อป รณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 49 ลาดับที่ 2

>โครง าร ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบ้าฯ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ารป้อง ัน
และควบคมโรคพิษ นัขบ้า ช่น ฉีดวัคซีนป้อง ัน
และควบคมโรคพิษ นัขบ้า และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ารจัด วั ดิภาพ ัตว์ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 3

จานวน

10,000 บาท

น้า : 67/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

วั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร์ทาง ารแพทย์
ช่น วัคซีนป้อง ันและควบคมโรคพิษ นัขบ้า
ทรายอะ บท น้ายา คมี าร คมีพ่น มอ ควัน
น้ายาตรวจปั าวะ วชภัณฑ์ และวั ดอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559
รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน์
>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านนาตะแบง ม่ที่ 6 (โครง าร
ควบคม ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ)
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

น้า : 68/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านนาตะแบง ม่ที่ 6 (โครง าร ่ง จานวน
ริมโภชนา ารและ ขภาพอนามัยแม่และ ด็ )

5,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม
โภชนา ารและ ขภาพอนามัยแม่และ ด็
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4
>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านนาตะแบง ม่ที่ 6 (โครง าร
ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม)
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ืบ าน
พระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

จานวน

6,000 บาท

น้า : 69/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านนาตะแบง ม่ที่ 7 (โครง าร
ควบคม ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ)

จานวน

9,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4
>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านนาตะแบง ม่ที่ 7 (โครง าร
ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม)
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ืบ าน
พระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

น้า : 70/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านนาตะแบง ม่ที่ 7 โครง าร ่ง จานวน
ริมโภชนา ารและด้าน ขภาพอนามัยแม่และ ด็ )

5,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม
โภชนา ารและด้าน ขภาพอนามัยแม่และ ด็
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านบ่ง ม่ที่ 4 (โครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ)
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

จานวน

10,000 บาท

น้า : 71/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านบ่ง ม่ที่ 4 (โครง ารดแลและ จานวน
่ง ริม ขภาพ พื่อประชาชนในชมชน)

5,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารดแล
และ ่ง ริม ขภาพ พื่อประชาชนในชมชน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4
>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านบ่ง ม่ที่ 4 (โครง าร ่ง ริม
โภชนา ารและ ขภาพอนามัยแม่และ ด็ ของ ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ดาฯ)
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม
โภชนา ารและ ขภาพอนามัยแม่และ ด็ ของ
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

จานวน

5,000 บาท

น้า : 72/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านบ่ง ม่ที่ 5 (โครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ)

จานวน

6,500 บาท

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านบ่ง ม่ที่ 5 (โครง ารปรับปรง จานวน
ภาวะ ขภาพอนามัยแม่และ ด็ 0-5 ปี)

5,500 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายใน ารดา นินโครง ารปรับปรงภาวะ
ขภาพอนามัยแม่และ ด็ 0-5 ปี
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

น้า : 73/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านบ่ง ม่ที่ 5 (โครง ารรณรงค์
แ ้ไขปัญ ายา พติด to be number one)

จานวน

8,000 บาท

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านผาขาม ม่ที่ 3 (โครง ารควบ จานวน
คม ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ)

10,195 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารรณรงค์
แ ้ไขปัญ ายา พติด to be number one
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

น้า : 74/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านผาขาม ม่ที่ 3 (โครง ารปรับ จานวน
ปรงภาวะโภชนา ารและ ขภาพ ด็ )

6,380 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารปรับปรงภาวะ
โภชนา ารและ ขภาพ ด็
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านผาขาม ม่ที่ 3 (โครง าร ่ง
ริมโภชนา ารและ ขภาพอนามัยแม่และ ด็ ของ ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ)
พื่อ ป็นค่าใชจ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม
โภชนา ารและ ขภาพอนามัยแม่และ ด็ ของ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

จานวน

3,425 บาท

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านวังไฮ ม่ที่ 1 (โครง ารควบคม จานวน
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ)

น้า : 75/115

7,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4
>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านวังไฮ ม่ที่ 1 (โครง าร ่ง ริม จานวน
โภชนา ารและ ขภาพอนามัยแม่และ ด็ ของ ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ดาฯ)
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม
โภชนา ารและด้าน ขภาพอนามัยแม่และ ด็ ของ
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

6,000 บาท

น้า : 76/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านวังไฮ ม่ที่ 1 (โครง าร ืบ
านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม)

จานวน

7,000 บาท

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านวังไฮ ม่ที่ 2 (โครง ารควบคม จานวน
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ)

7,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ืบ าน
พระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารควบคม
ารขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

น้า : 77/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านวังไฮ ม่ที่ 2 (โครง าร ืบ
านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม)

จานวน

7,000 บาท

>อด นนคณะ รรม าร ม่บ้าน บ้านวังไฮ ม่ที่ 2 (โครง ารอบรม จานวน
มอ ม่บ้านในพระราชประ งค์)

6,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ืบ าน
พระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารอบรม
มอ ม่บ้านในพระราชประ งค์
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ร ฏาคม 2561
รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 50 ลาดับที่ 4

น้า : 78/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

422,920 บาท

รวม

349,920 บาท

รวม

349,920 บาท

จานวน

229,920 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลพร้อม งินปรับปรง
งิน ดือนใน านั ปลัด ทศบาล ตาแ น่งนั พัฒนาชมชน
พร้อมทั้งปรับปรง อัตรา งิน ดือนตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม
แนวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ าร
งานบคคลขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างของพนั งานจ้าง ใน านั ปลัด ทศบาล
ตาแ น่งพนั งานจ้างทั่วไป และตาแ น่งอื่นๆ พร้อม งิน
ปรับปรง งินค่าจ้างตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 79/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าครองชีพชั่วคราว รือ งิน พิ่มพิ ศษ
ใ ้แ ่พนั งานจ้างใน านั ปลัด ทศบาล ตาแ น่ง
พนั งานจ้างทั่วไปและตาแ น่งอื่นๆ
พร้อม งินปรับปรง งินค่าจ้างตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม
แนวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคล
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน

12,000 บาท

น้า : 80/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

รวม

68,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา และค่าตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่า ช่าบ้าน รือค่า ช่าซื้อ
พื่อปฏิบัติ น้าที่ราช ารแ ่พนั งาน ทศบาลผ้มี ิทธิ
ได้รับ งินช่วย ลือค่า ช่าบ้านตามระ บียบ ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

น้า : 81/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

งบลงทุน

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

36,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

36,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

36,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
> ้าอี้ทางาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัวๆ ละ
2,500 บาท โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) แบบขา ล็ โคร มี่ยม
2) บนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
3) มีพนั พิงด้าน ลัง
4) ามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>ค่าใช้จ่ายใน าร ง คราะ ์ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ง คราะ ์ช่วย ลือ
ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคมและครอบครัวผ้มีรายได้น้อย
ใน ขตตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 51 ลาดับที่ 1

น้า : 82/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

>โครง ารซ่อมแซมที่อย่อาศัยใ ้แ ่ผ้ยา ไร้/ผ้ด้อยโอ า

จานวน

30,000 บาท

รวม

708,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

708,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

708,000 บาท

จานวน

708,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรงซ่อมแซมที่อย่อาศัย
ใ ้ ับประชาชน ผ้ยา ไร้ ผ้ด้อยโอ า ใน ขตตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 51 ลาดับที่ 2
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
>ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างงานบคคล
ค่าจ้าง าจัด ิ่งปฏิ ล ค่าจ้างปรับปรงภมิทัศน์ใน ขตตาบลภวง
ค่าจ้างทาความ ะอาดคลอง/รางระบายน้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
และค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ รือที่
ต้องชาระตาม ฎ มาย รือมี นัง ือ ั่ง ารใ ้จ่ายได้
ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ารบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์
ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

185,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

165,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

165,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารวันผ้ งอายแ ่งชาติ
พื่อจ่าย ป็นค่าดา นินงานโครง ารวันผ้ งอายแ ่งชาติ
ช่น จัดซื้อรางวัลใ ้แ ่ผ้ งอาย ที่ ข้าร่วม ิจ รรมวันผ้ งอาย
ค่าป้ายโครง าร ค่าอา ารว่าง ค่าน้าดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ
าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 53 ลาดับที่ 5
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>โครง ารศนย์พัฒนาครอบครัวในชมชน

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานโครง ารพัฒนาครอบครัว
ในชมชน โดยม่ง น้น าร ริม ร้าง ป้อง ันและแ ้ไขปัญ า
ของ ถาบันครอบครัวอันนาไป ่ความ ข้มแข็งของครอบครัว
และชมชนใน ขตตาบลภวง พร้อมทั้ง ่ง ริมใ ้ความร้ใน
รื่องของ ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียงระดับครัว รือน
ระดับชมชน และระดับท้องถิ่น และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 52 ลาดับที่ 1

>โครง าร ่ง ริม ารฝึ อบรม ล่มอาชีพ
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานโครง าร ่ง ริม
นับ นน ารฝึ อบรม ล่มอาชีพ ใ ้ ับ ยาวชน
ประชาชนทั่วไป ผ้ที่ นใจด้าน าร ่ง ริมอาชีพ
ใน ขตตาบลภวง ช่น ารฝึ อบรม
ล่ม านตะ ร้าพลา ติ , ฝึ อบรม ารทาขนม,
ฝึ อบรม ารบารงรั ษาซ่อมแซม ครื่องยนต์,
ฝึ อบรม าร พาะ ็ด, ฝึ อบรมงานฝีมือด้วย
ใบตอง และอาชีพอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 91 ลาดับที่ 1
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>โครง าร ่ง ริม าร รียนร้ตาม ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง จานวน

15,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ่ง ริม นับ นน ารดา นินงาน
ตาม ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียงระดับครัว รือน
ระดับชมชน และระดับองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
ารฝึ อรม รือศึ ษาดงานตามโครง ารศนย์ าร รียนร้
ตาม ลั ศรษฐ ิจพอ พียง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 53 ลาดับที่ 4
>โครง าร ่ง ริม ิจ รรมของ ด็ และ ยาวชน
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานโครง าร ่ง ริม
ิจ รรมของ ด็ และ ยาวชน พื่อใ ้ ด็ และ ยาวชน
ใน ขต ทศบาลตาบลภวง ข้าร่วม ิจ รรมต่างๆ ช่น
ารรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย, ารใ ้ความร้ รื่อง
โรคติดต่อทาง พศ, ารอบรมนั อนรั ษ์ ิ่งแวดล้อม,
ารดแล ด็ พิ ศษ(พิ าร), ิจ รรมปล ฝังคณธรรม
จริยธรรมของ ด็ และ ยาวชน, ารอบรมคัดแย ขยะ
และอื่นๆ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ่ง ริม ารพัฒนา ด็ และ
ยาวชนแ ่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 52 ลาดับที่ 2

จานวน

15,000 บาท
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>โครง าร ่ง ริม ิจ รรมผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ด้อยโอ า และผ้ปวย จานวน
โรค อด ์

20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานโครง าร ่ง ริม
นับ นน ิจ รรมผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ด้อยโอ า และ
ผ้ปวยโรค อด ์ อาทิ ช่น ารดแล ขภาพ าร ่ง ริม
นับ นนอาชีพ าร ข้าถึงบริ าร าธารณะและ ิจ รรมอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 52 ลาดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน์
>อด นน ล่ม ตรีตาบลภวง
พื่ออด นน ล่ม ตรีตาบลภวงตามโครง ารร่วมใจ
พลัง ตรี ามัคคี ชาว มือง นอง ง ประจาปี 2564
และ ่ง ริม ารมี ่วนร่วมใน ิจ รรมต่างๆ
ของ ล่ม ตรีตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
อด นนขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 90 ลาดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารแข่งขัน ีฬาต้านยา พติด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน ารจัดงานตามโครง าร
แข่ง ีฬาต้านยา พติด ในระดับตาบล พื่อ ่ง ริม
ใ ้ ด็ ยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มี ่วนร่วมใน าร
ออ าลัง ายและ ่างไ ลยา พติด ช่น ค่าตอบแทน
รรม ารตัด ิน ีฬา ค่าถ้วยรางวัล งินรางวัล ค่าน้าดื่ม
น้าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ าร
่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ.2561-2565
น้าที่ 54 ลาดับที่ 1
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>โครง าร ่งทีม รือร่วมงานประ พณีแข่ง รือออ พรรษา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานตามโครง าร ่งทีม รือ
ร่วมงานประ พณีแข่ง รือออ พรรษา ป็น าร ่ง ริม
และอนรั ษ์วัฒนธรรมประ พณี ใ ้ดารงคงอย่ ืบไปและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ าร
่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ.2561-2565
น้าที่ 95 ลาดับที่ 1

>โครง าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่งขัน ีฬา
พื่อ ป็นค่าใข้จ่ายต่างๆใน ารจัดงานตามโครง ารฯ และ
่ง ริม ารออ าลัง ายตามนโยบายของรัฐบาล พื่อใ ้
ประชาชนตาบลภวง มี ขภาพร่าง ายแข็งแรงและ ชื่อม
ัมพันธไมตรี ับ น่วยงานต่างๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ าร
่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ.2561-2565
น้าที่ 54 ลาดับที่ 2
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ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ด อป รณ์ ีฬา ช่น
ฟตบอล,ฟตซอล,ตะ ร้อ,วอล ลย์บอล,ไม้แบตมินตัน,
ล แบตมินตัน,ไม้ตีปิงปอง,ล ปิงปอง,ล บา ตบอล,
แชร์บอลพร้อมตะ ร้า,ตาข่ายวอล ลย์บอล,ตาข่ายฟตบอล,
ตาข่ายฟตซอล,ตาข่ายตะ ร้อ,ชดล ปตอง พร้อมทั้ง
นับ นน ิจ รรมด้าน ีฬาและอื่นๆ พื่อ ป็น าร ่ง ริม
ารออ าลัง ายของ ด็ ยาวชน และประชาชนทั่วไปใ
้มี ขภาพแข็งแรง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559
รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ ที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์
ตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 90/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
>โครง ารงานโฮม ง้า ผ่าผ้ไทย ไ ว้พระไ ร รราช มือง นอง ง
ประจาปี 2564
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ งานโฮม ง้า ผ่าผ้ไทย
งานประจาปีอา ภอ นอง ง พื่อ ป็น ารอนรั ษ์ประ พณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ ่ง ริม ารมี ่วนร่วมของประชาชน
ใน ขตตาบลภวงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บีย ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ าร
่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 95 ลาดับที่ 3

>โครง ารพาล จง ลาน ข้าวัด ประจาปี 2564
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ิจ รรมตามโครง ารพาล
จง ลาน ข้าวัด ประจาปี 2564 ช่น ค่าป้ายโครง าร ค่าวิทยา ร
ค่าอา าร/อา ารว่าง ค่าน้าดื่ม/น้าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 54 ลาดับที่ 1
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>โครง ารวัด ประชา รัฐ ร้าง ข

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ิจ รรมของชมชน
โรง รียน วัด ใน ารพัฒนาวัดตามแนวทาง 5
ที่ท ภาค ่วนมี ่วนร่วม
- ป็นไปตามระ บีย ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารงานแข่งขัน ีฬาและ าร
่งนั ีฬา ข้าร่วม ารแข่ง ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 55 ลาดับที่ 4

งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน์
>อด นน ภาวัฒนธรรมตาบลภวง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานประ พณีต่างๆ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่น ประ พณี บญบั้งไฟ
บญผะ วด บญ องข้าว บญประจาปีของ ม่บ้านและอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นน
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง (พ.ศ. 2561-2565)
น้าที่ 96 ลาดับที่ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,265,835 บาท

รวม

1,509,780 บาท

รวม

1,509,780 บาท

จานวน

1,312,980 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลพร้อม งินปรับปรง
งิน ดือนใน องช่าง ตาแ น่งผ้อานวย าร องช่าง
ัว น้าฝาย ารโยธา นายช่างโยธา จ้าพนั งานธร าร
และตาแ น่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรงอัตรา งิน ดือน
ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แ ่ พนั งาน ทศบาล
ตาแ น่งผ้อานวย าร องช่าง ัว น้าฝาย ารโยธา
และตาแ น่งอื่นๆ ที่มี ิทธิได้รับ งินประจาตาแ น่ง
ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

112,800 บาท

จานวน

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างของพนั งานจ้าง ใน องช่าง
ตาแ น่งพนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไปและ
ตาแ น่งอื่นๆ พร้อม งินปรับปรง งินค่าจ้างตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนวทาง
ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคลของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าครองชีพชั่วคราว รือ งิน พิ่มพิ ศษ
ใ ้แ ่พนั งานจ้างใน องช่าง ตาแ น่งพนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไปและตาแ น่งอื่นๆ
พร้อม งินปรับปรง งินค่าจ้างตาม ฎ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่
มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม
แนวทาง ารคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน ารบริ ารงานบคคล
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่า งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้างของ ทศบาล รือ
งินอื่นใดในทานอง ดียว ันแ ่ผ้ที่ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน์ต่อ ทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง-รับซอง าร อบราคา ประ วดราคา ค่าควบคมงาน
และค่าตอบแทนคณะ รรม ารตรวจรับงานจ้างซึ่งมี ิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตาม ฎ มายแ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง
และค่าตอบแทนอื่นๆ
- ป็นไปตาม ฎ มายและระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร า นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ ่พนั งาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รวม

657,300 บาท

รวม

114,300 บาท

จานวน

52,700 บาท
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ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

2,000 บาท

จานวน

59,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติ น้าที่ตามคา ั่งแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
และล จ้างประจา ตลอดทั้งผ้มี ิทธิ บิ ค่า ารศึ ษาบตร
ค่าช่วย ลือได้ตาม ฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 ิง าคม 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และค่า ล่า รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

478,000 บาท

จานวน

348,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
>ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างงานบคคล
ค่า ย็บป นัง ือ รือ ข้าป ค่าบอ รับวาร าร ค่า ารจัดทา
วาร าร/จล าร รือ ื่อต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
ระบบอิน ตอร์ น็ต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ
พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ รือที่ต้องชาระตาม ฎ มาย
รือมี นัง ือ ั่ง ารใ ้จ่ายได้ ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ารบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์
ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จ่าย งินค่าจ้าง มาบริ าร
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
> พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละ อียดตามคาชี้แจง ดังนี้
>ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองค์ความร้ ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นใ ้แ ่ผ้บริ าร
มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร และพนั งานขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น ที่ ทศบาลมีคา ั่งใ ้ ดินทางไปราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าใช้จ่าย บ็ด ตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ ฎ มาย า นด

จานวน

30,000 บาท
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ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ิน ช่น วั ด
ครภัณฑ์ต่างๆ และอื่นๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
รวมทั้งที่ดินและ ิ่ง ่อ ร้างและอื่นๆ ซึ่ง ทศบาล มีอานาจ
น้าที่ ามารถดา นิน ารได้ตามระ บียบ ฎ มาย
>บารงซ่อมแซมระบบ ียงตาม าย ระบบไฟฟ้า ณ
ทศบาลตาบลภวง ไฟฟ้า าธารณะใน ขตตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไป นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลว.19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด านั งานต่าง ๆ ช่น ระดาษ ปา า
ดิน อ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดไฟฟ้าและวิทยต่างๆ ช่น ลอดไฟฟ้า
ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วั ด ่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ด ่อ ร้างต่าง ๆ ช่น ไม้ต่างๆ ระ บื้อง
ัง ะ ี ตะป ทราย ปนขาว ปนซี มนต์ อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 100/115

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563 11:19:57

วั ดคอมพิว ตอร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

98,755 บาท

รวม

98,755 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดคอมพิว ตอร์ต่างๆ ช่นอป รณ์บันทึ ข้อมล
ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ มา ์ แป้นพิมพ์
แผงแป้นอั ขระ แผ่น รองแ ง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑ์ตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
>โต๊ะทางาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัวๆ ละ
5,000 บาท โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1) โต๊ะไม้
2) มี 2 บานประต
3) มี 1 ลิ้นชั
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ
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ครภัณฑ์ ่อ ร้าง
>ชด ครื่องคอริ่ง พร้อม ครื่องปั่นไฟ

จานวน

60,455 บาท

จานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชด ครื่องคอริ่ง พร้อม ครื่องปั่นไฟ
โดยมีคณลั ษณะ ปริมาณ คณภาพ ดังนี้
1. ครื่องคอริ่ง
ราคา 24,610 บาท
- าลัง ครื่อง 3,500 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า ลับ 220 v
2. ระบอ จาะคอน รีต ราคา 5,350 บาท
- ขนาด ้นผ่าศนย์ ลาง 4 นิ้ว รือ 102 มิลลิลิตร
- ความยาว ระบอ 40 ซม.
- าร ชื่อมฟันแบบ ล ซอร์
3. ครื่อง า นิดไฟฟ้าชนิด บนซิน ราคา 30,495 บาท
- ควบคมแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ Auto Voltage Regulation
- าลังไฟฟ้า 5 kw
- าลัง ครื่องยนต์ ง ด 8.5 kw
- แรงดันไฟฟ้า ระแ ลับ 220 v
- ระบบ ตาร์ทมือ/ไฟฟ้า
- ครื่องยนต์ บนซิน
- จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งานประมาณ

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
> ครื่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊ า รับงานประมวลผล
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบ๊
า รับงานประมวลผล โดยมีคณ มบัติตาม ณฑ์ราคา ลาง
และคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ดังนี้
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4 แ น ลั
(4 core) จานวน 1 น่วย โดยมีคณลั ษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง
รือดี ว่า ดังนี้
1) ใน รณีที่มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 4 MB ต้องมีความ ร็ว
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ั ญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 2.3 GHz และมี น่วย
ญ
ประมวลผลด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อย ว่า 10 แ น รือ
2) ใน รณีที่มี น่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 6 MB ต้องมี
ความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 1.8 GHz
และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้
ความ ามารถใน ารประมวลผล ง
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า ขนาดไม่
น้อย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจไม่
น้อย ว่า 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม่น้อย ว่า 250 GB
จานวน 1 น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อย ว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย
ว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI รือ VGA จานวนไม่น้อย ว่า 1ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า
จานวน ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

> ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer) า รับ ระดาษขนาด A3 จานวน

6,300 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer)
า รับ ระดาษขนาด A3 โดยมีคณ มบัติตาม ณฑ์ราคา ลาง
และคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ดังนี้
คณลั ษณะพื้นฐาน
- ใช้ ทคโนโลยีแบบพ่น มึ (Inkjet)
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้อย ว่า 32 น้าต่อนาที(ppm) รือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่าง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
ว่า 20 น้าต่อนาที (ppm) รือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า จานวนไม่
น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 100 แผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,146,200 บาท

รวม

3,146,200 บาท

รวม

3,146,200 บาท

จานวน

138,800 บาท

จานวน

67,700 บาท

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางข้างวัดภวงธรรมาวา ะพาน ล็ ข้าม ้วยบังอี่ ม่ที่ 3
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 67.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 268.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
( พิ่ม ติมฉบับที่ 2/2563 ) น้าที่ 22 ข้อที่ 51
> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานาง ิมลาวัดดอนปตา ม่ที่ 1
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 43.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 129.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 58 ข้อที่ 9
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> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานาง รินทร์นานายนงคราญ ม่ที่ 1
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 120.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 360.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 58 ข้อที่ 7
> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานาย ตแ ้วทาง ลวงชนบท ม่ที่ 3
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 200.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 600.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 83 ข้อที่ 85

จานวน

189,900 บาท

จานวน

316,600 บาท
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> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานายบญมีนานายนั นันท์ ม่ที่ 5

จานวน

500,000 บาท

จานวน

120,600 บาท

โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 240.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 960.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 56 ข้อที่ 1
> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานายประพันธ์ะพาน ล็ ข้าม ้วยบังอี่ ม่ที่ 3
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 76.50 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 229.50 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ.2561-2565
( พิ่ม ติมฉบับที่ 2/2563 ) น้าที่ 22 ข้อที่ 52
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> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานายพันม านานายวิฑรย์ ม่ที่ 7

จานวน

475,300 บาท

จานวน

500,000 บาท

โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 300.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 900.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 61 ข้อที่ 18
> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานายวิ ศษณ์นานายนิพล ม่ที่ 6
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 240.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 960.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 60 ข้อที่ 15
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> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานาย มบัตินานายบญศรี ม่ที่ 3

จานวน

220,000 บาท

จานวน

284,900 บาท

โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 139.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 417.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 59 ข้อที่ 10
> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางนานาย มลอนานายอภิศั ดิ์ ม่ที่ 1
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 180.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 540.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 56 ข้อที่ 3
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> ่อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทางบ้านนายไพประนอม บ้านนางบญธง ม่ที่ 1

จานวน

66,200 บาท

จานวน

85,000 บาท

โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 32.00 มตร
นา 0.15 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 128.00 ตาราง มตร
พร้อมลงดิน ลบไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 มตร
รือตาม ภาพพื้นที่
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 61 ข้อที่ 17
> ่อ ร้างถนนคันดินพร้อมลงดินล รัง ายทาง วนยางนายจรญนานาง าวทิพย์ ดา ม่ที่ 2
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาด ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 300 มตร
คันดิน ง ฉลี่ย 0.50 มตร รือปริมาณดินถมไม่น้อย ว่า
600.00 ล บาศ ์ มตร ลงดินล รัง นา ฉลี่ย 0.15 มตร
รือปริมาณดินล รังไม่น้อย ว่า 180.00 ล บาศ ์ มตร
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 62 ข้อที่ 21
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> งินชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จานวน

1,200 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย งินชด ชย ัญญาแบบปรับราคา
ได้(ค่า K)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 2147 ลว.11 ร ฎาคม 2559 รื่อง าร
ตรวจ อบ าร บิ จ่ายค่าจ้าง ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

>ลงดินล รัง ายทางนานาย ันยา ม่ที่ 4
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ คณภาพงาน ดังนี้
ขนาด ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 600.00 มตร
คันดิน ง ฉลี่ย 0.50 มตร รือปริมาณดินถมไม่น้อย ว่า
1,200.00 ล บาศ ์ มตร ลงดินล รัง นา ฉลี่ย 0.15 มตร
รือปริมาณดินล รังไม่น้อย ว่า 360.00 ล บาศ ์ มตร
ตามแบบประมาณ าร องช่าง ทศบาลตาบลภวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
( พิ่ม ติม ฉบับที่ 2/2563) น้าที่ 16 ข้อที่ 32
ค่าออ แบบ ค่าควบคมงานที่จ่ายใ ้แ ่ อ ชน นิติบคคล รือบคคลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง ่อ ร้าง
>ค่าออ แบบ ค่าควบคมงาน ในงาน ่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
ของ ทศบาลตาบลภวง
พื่อจ่าย ป็นค่าออ แบบ ค่าควบคมงาน ที่จ่ายใ ้แ ่
อ ชน นิติบคคล รือบคคลภายนอ พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่ง ่อ ร้าง
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ค่าจ้างที่ปรึ ษาซึ่ง ี่ยว ับ ิ่ง ่อ ร้าง รือ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง ่อ ร้าง
>ค่าจ้างที่ปรึ ษาในงาน ่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐานของ ทศบาลตาบล จานวน
ภวง

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างที่ปรึ ษาซึ่ง ี่ยว ับ ิ่ง ่อ ร้าง
รือ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง ่อ ร้าง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระ นี้ งินต้น

รวม

6,344,235 บาท

รวม

6,344,235 บาท

รวม

6,344,235 บาท

จานวน

556,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชาระ นี้ งินต้นใ ้ ับ บมจ.ธนาคาร รงไทย
านั งานธร ิจม ดา าร ป็นผ้ใ ้ ้ งิน พื่อมาทาโครง าร
่อ ร้างอาคาร านั งาน ทศบาลตาบลภวง ตาม ัญญา งิน ้
(ประจา) โครง าร ิน ชื่อ พื่อ ารพัฒนาองค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 20 ณ ดือนพฤศจิ ายน 2557
วง งิน ้ 5,000,000 บาท

ค่าชาระดอ บี้ย
พื่อจ่าย ป็นค่าชาระดอ บี้ย ใ ้ ับ บมจ.ธนาคาร รงไทย
านั งานธร ิจม ดา าร ป็นผ้ใ ้ ้ งิน พื่อมาทาโครง าร
่อ ร้างอาคาร านั งาน ทศบาลตาบลภวง ตาม ัญญา งิน ้
(ประจา) โครง าร ิน ชื่อ พื่อ ารพัฒนาองค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 20 ณ ดือนพฤศจิ ายน 2557
วง งิน ้ 5,000,000 บาท
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งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

จานวน

54,800 บาท

จานวน

2,200 บาท

จานวน

3,504,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ังคม ในอัตราร้อยละ ้า
ของค่าจ้าง พร้อม ับ ั ค่าจ้างของพนั งานจ้าง ่ง ป็น งิน มทบ
ในอัตรา ดียว ัน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562

งิน มทบ องทน งินทดแทน
พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ ข้า องทน งินทดแทน
รณีล จ้าง ประ บอันตราย จ็บปวย รือ ญ าย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

บี้ยยังชีพผ้ งอาย
พื่อจ่าย ป็น าร ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ งอายตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์
ารจ่าย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0810.6/ว 651 ลว. 3 มีนาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 85 ลาดับที่ 4
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

1,600,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น าร ง คราะ ์ บี้ยยังชีพคนพิ ารตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์
ารจ่าย งิน บี้ยความพิ ารขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0810.6/ว 651 ลว. 3 มีนาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 85 ลาดับที่ 3
บี้ยยังชีพผ้ปวย อด ์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ปวย อด ์
ใน ขตตาบลภวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์
ารจ่าย งิน ง คราะ ์ พื่อ ารยังชีพขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ด
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลว. 25 ร ฎาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 85 ลาดับที่ 1
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ารองจ่าย

จานวน

100,445 บาท

จานวน

24,790 บาท

พื่อใช้จ่าย รณีฉ ฉินที่มี ต าธารณภัย ิดขึ้น รือ
รณี ารป้อง ันภัยและยับยั้ง ่อน ิด าธารณภัย รือ
คาดว่าจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉ ฉิน พื่อบรร ทา
ปัญ าความ ดือนของประชาชน ่วนรวมได้ ช่น
ารป้อง ันและ ารแ ้ไขปัญ าอท ภัย ภัยแล้ง ภัย นาว
วาตภัย อัคคภัย ไฟาและ มอ ควัน โรคติดต่อ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถนายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 85 ลาดับที่ 5

รายจ่ายตามข้อผ พัน
>ค่าบารง ันนิบาต ทศบาล
พื่อจ่าย ป็นค่าบารงชมรม ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย
ในอัตราร้อยละ 1/6 ของ มวด งินรายได้ ไม่รวม งินอด นน
ทั่วไปของปีที่ผ่านมา ตั้งจ่ายตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2538
ซึ่งในปีที่ผ่านมา (2561 ) ทศบาลตาบลภวง มีรายรับ
ที่ไม่รวม งินอด นน 14,843,703.76 บาท คณด้วยร้อยละ
1/6 x 1/100 = 0.00167) = 24,788.99 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยรายจ่ายองค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น ี่ยว ับค่าบารง มาคม พ.ศ. 2555
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>ประ ภท งินช่วย ลือค่าทาศพ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

294,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย ลือ รณีพิ ศษแ ่พนั งาน ทศบาล
ล จ้างประจาและพนั งานจ้าง ทศบาลที่ถึงแ ่ รรม
ระ ว่างรับราช าร ที่มี ิทธิได้รับตาม ฎ มาย

> มทบ ลั ประ ัน ขภาพ
พื่อจ่าย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับตาบล
ใน ารจัดตั้ง า ับดแล ารดา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ
ประ ัน ขภาพ ารป้อง ันโรคและ ารฟื้นฟ มรรถภาพ
ที่จา ป็นต่อ ขภาพและ ารดารงชีวิต โดยมี ารบริ ารแบบมี
่วนร่วมของบคคลในท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารตั้งงบประมาณ
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภวง พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 84 ลาดับที่ 2

งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น ( บท.)
พื่อจ่าย มทบ องทนบา น็จบานาญของข้าราช าร
่วนท้องถิ่นตาม ฎ มายโดยคานวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณ ารรายรับ โดยมีวิธีคานวณดังนี้
ประมาณ ารรายรับของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2564 ป็นจานวนทั้ง ิ้น 31,000,000 บาท
นามา ั ออ จา งินอด นนทั่วไป จานวน 16,300,000 บาท
คง ลือ 14,700,000 บาท นามาคานวณในอัตรา ร้อยละ 2
ได้จานวน งิน 294,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลว. 20 มษายน 2562

