ประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตำบลอิสาณ ไดมีมติใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลตำบลอิสาณ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๒4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบของนายอำเภอเมืองบุรีรัมย จึงประกาศใชเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลตำบลอิสาณ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63

(นายสุพจน สวัสดิ์พทุ รา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลอิ าณ
อา ภอ มองบรีรัมย จัง วัดบรีรัมย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

23,605,680 บาท

งบบุคลากร

รวม

12,807,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,072,000 บาท

งิน ดอนนายก/รองนายก

จานวน

756,000 บาท

า รับจาย
1. งิน ดอนนายก ทศมนตรี อัตรา ดอนละ 30,000 บาท
2. งิน ดอนรองนายก ทศมนตรี 2 คน อัตรา ดอนละ 16,500 บาท
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนายก/รองนายก
จานวน

240,000 บาท

า รับจาย
1. งินคาตอบ ทนประจาตา นงนายก ทศมนตรี อัตรา ดอน
ละ 8,000 บาท
2. งินคาตอบ ทนประจาตา นงรองนายก ทศมนตรี 2 คน อัตรา
ดอนละ 6,000 บาท
งินคาตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก
จานวน

240,000 บาท

า รับจาย
1. งินคาตอบ ทนพิ ศษนายก ทศมนตรี อัตรา ดอนละ 8,000
บาท
2. งินคาตอบ ทนพิ ศษรองนายก ทศมนตรี 2 คน อัตรา ดอน
ละ 6,000 บาท
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งินคาตอบ ทน ลขานการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองคการ
บริ าร วนตาบล

จานวน

216,000 บาท

า รับจาย
1. งินคาตอบ ทน ลขานการนายก ทศมนตรี อัตรา ดอน
ละ 10,500 บาท
2. งินคาตอบ ทนที่ปรึกษานายก ทศมนตรี อัตรา ดอนละ 7,500
บาท
งินคาตอบ ทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
จานวน

1,620,000 บาท

า รับจาย
1. งินคาตอบ ทนราย ดอนประธาน ภาฯ อัตรา ดอนละ 16,500
บาท
2. งินคาตอบ ทนราย ดอนรองประธาน ภาฯ อัตรา ดอน
ละ 13,500 บาท
3. งินคาตอบ ทนราย ดอน มาชิก ภาฯ 10 คน อัตรา ดอน
ละ 10,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

9,735,080 บาท

งิน ดอนพนักงาน

จานวน

6,553,880 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอนใ ้ กพนักงาน ทศบาลที่ ังกัด านัก
ปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จานวน

84,000 บาท

า รับจาย ปนคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มตางๆ า รับ
พนักงานที่ ังกัด านักปลัด
งินประจาตา นง

จานวน

210,000 บาท

า รับพนักงานผ้ที่ได้รับ งินประจาตา นง ตามกฎ มายวาด้วย
งิน ดอน ละ งินประจาตา นง ซึ่งมี ิทธิได้รับคาตอบ ทน ปน
ราย ดอน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ได้รับ
คาจ้างลกจ้างประจา
จานวน

284,520 บาท

า รับจาย ปนคาจ้างใ ้ กลกจ้างประจาที่ ังกัด านักปลัด
คาตอบ ทนพนักงานจ้าง
า รับจาย ปน งิน ดอน รอคาจ้างของพนักงานจ้างที่ ังกัด านัก
ปลัด

จานวน

2,452,680 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

150,000 บาท

รวม

9,430,000 บาท

รวม

590,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาตอบ ทน จ้า น้าที่ในการ ลอกตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น
ละ มาชิก ภาท้องถิ่น
คา บี้ยประชม
จานวน

20,000 บาท

า รับจาย ปนคา บี้ยประชมใ ้ ก คณะกรรมการ รออนกรรม
การในการปฎิบัติงานตรวจรายงานการประชม
ภาฯ ตรวจ/พิจารณาราง ทศบัญญัติ รอการพิจารณา ร่อง
ตางๆ ที่ ภา ทศบาลมอบ มาย รอที่ได้รับการ ตงตั้งตาม
กฎ มาย/ระ บียบ/ นัง อ ั่งการ
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

200,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รอ
คาอา ารทาการนอก วลาใ ้ กผ้ที่ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติงาน รง
ดวนนอก วลาราชการ อัน ปนภารกิจ น้าที่ของ านักปลัด ตาม
ระ บียบของทางราชการ
คา ชาบ้าน
จานวน

200,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านใ ้ กพนักงานใน ังกัด านักปลัด ผ้มี
ทิ ธิตามระ บียบของทางราชการ
งินชวย ลอการศึกษาบตร
จานวน

70,000 บาท

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างที่ ังกัด
านักปลัด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

า รับจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของ ผ้
บริ าร พนักงาน ทศบาล ตลอดจนลกจ้าง ละผ้มี ิทธิตาม
ระ บียบของทางราชการ

น้า : 4/72

วันที่พิมพ : 27/10/2563 09:34:10

ค่าใช้สอย

รวม

5,180,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับ ปนคา ข้าปก อก าร คารับ นัง อพิมพรายวัน คา ชา
ทรัพย ิน คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ คาประกันภัย
รถ คาใช้จายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา คาวาร ารราย
ัปดา คมอปฏิบัติราชการ รอระ บียบ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของ ทศบาล คาจ้าง มาบริการ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง ที่
อยในความด ลรับผิดชอบของ านักปลัด
รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
-คารับรองในการต้อนรับบคคล รอคณะบคคล ตั้งไว้ 20,000
บาท
า รับ ปนคาใช้จายตางๆ ชน คาอา าร คา คร่องด่ม คาของ
ขวัญ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยว น่องกับการรับรองในการต้อนรับ
บคคล รอคณะบคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาด
งาน รวมถึงผ้ ข้ารวมประชม ละ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้อง ซึ่งรวม
ต้อนรับบคคล รอคณะบคคล
-คา ลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 60,000 บาท
า รับ ปนคาใช้จายตางๆ ชน คาอา าร คา คร่องด่ม ละคา
ใช้จายอ่นๆ ซึ่งจา ปนต้องจาย กี่ยวกับการ ลี้ยงรับรองในการ
ประชม ภาฯ รอคณะกรรมการ รอคณะอนกรรมการที่ได้รับ
ตงตั้ง รอ การประชมระ วาง ทศบาลกับองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น รอ ทศบาลกับรัฐวิ า กิจ รอ อกชน รอ การประชม
ประชาคม พ่อบรณาการจัดทา ผนชมชน ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น รอ ร่องอ่นที่กฏ มาย ระ บียบ รอ นัง อ ั่งการที่
กระทรวงม าดไทยกา นด รวมถึงผ้ ข้ารวมประชม ละ จ้า น้าที่
ที่ กี่ยวข้อง
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รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

250,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้างที่
ังกัด านักปลัด ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พัก คา
พา นะ ฯลฯ ละคาใช้จายในการฝึกอบรม ละ ัมมนาตาม ผน
การอบรมของ ถาบันพัฒนาบคลากรท้องถิ่น กรม ง ริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของ านักงานท้องถิ่น
จัง วัด ตามโครงการความรวมมอกับ ถาบันการศึกษา ละของ
ถาบันอ่นๆ ตามคา ั่ง ละระ บียบของทางราชการ
คาใช้จายในการรับ ด็จ
จานวน

30,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรับ ด็จ ชน คาจัด
ตรียม ถานที่ คาอา าร คา คร่องด่ม คาวั ดอปกรณ ละคาใช้
จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
โครงการจัดการ ลอกตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิก ภาท้องถิ่น
จานวน

1,000,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการ ลอกตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิก
ภา ทศบาล ชน คาจัด ตรียม อก าร คาวั ดอปกรณ คาจัด
ตรียม ถานที่ คาอา าร ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนคณะ
กรรมการ คาทาการนอก วลา ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 104 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด)
โครงการทัศนศึกษาดงานใน ละตางประ ทศ
า รับ ปนคาใช้จายในการจัดอบรม ละทัศนศึกษาดงานของ
นายก ทศมนตรี คณะผ้บริ าร ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พักงานจ้างทั่วไป ละผ้นาชมชน ชน คาจัด ถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณ
วิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาตอบ ทนผ้ ข้า
รับการอบรม คาวั ดอปกรณ คาจ้าง มายานพา นะ คา ชาที่
พัก ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 104 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด)

จานวน

250,000 บาท
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โครงการ ทศบาลพบประชาชน

จานวน

20,000 บาท

โครงการ านักงาน ี ขียว

จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงการฯ ชน คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 3
น้า 22 นวยงานที่รับผิดชอบ านักปลัด)
โครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพบคลากร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม ชน คาจัด ตรียม ถาน
ที่ คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ดอปกรณ ละคา
ใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 103 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด)

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดอบรม คณะผ้บริ าร
ทศบาล มาชิก ภาฯ ลกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ละประชาชนทั่วไป ชน คาจัด ตรียม
ถานที่ คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณ
วิทยากร คาวั ดอปกรณ คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด คาตอบ ทนผ้
ข้ารับการอบรม ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 104
นวยงานที่รับผิดชอบ านักปลัด)
คาบารงรักษา ละซอม ซม
า รับ ปนคาใช้จายในการบารงรักษา รอซอม ซมทรัพย ินที่
ชารด ีย าย รอ ่อม ภาพ ที่อยในความด ลรับผิดชอบของ
านักปลัด ทั้งใน วนที่ ปนครภัณฑ ละทรัพย ินอ่น ชน วั ด
ตางๆ พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ

น้า : 7/72

วันที่พิมพ : 27/10/2563 09:34:10

ค่าวัสดุ

รวม

1,650,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

วั ดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ฟิว รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ านักปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้
กวาด ขง ผ้าปโตะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ก้วน้า จานรอง กระจก
งา น้าจดที่ซ้อจาก อกชน ถาด มีด กระติกน้าร้อน ถัง ก รอ
วั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของ านัก
ปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน ัญญาณไฟ
ฉก ฉิน อะไ ลรถยนต บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน าย
ไมค พลา กระจกมองข้างรถยนต ม้อน้ารถยนต กันชนรถ
ยนต รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยานพา นะของ านัก
ปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
จานวน

800,000 บาท

วั ด านักงาน
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด านักงาน ชน กระดาษถาย อก าร คลิป
ทปใ กาว ซอง ฟ้ม อก าร ฟ้ม นอ ซ็น ตรายาง ลวด ย็บ
กระดาษ คร่อง ย็บกระดาษ คร่องคานวณ ลข ตะ กรงวาง
อก าร บบพิมพที่ใช้ในงานทะ บียนราษฎร รอวั ด ิ่งของซึ่ง
โดย ม่อ ภาพใช้ ล้วยอม ิ้น ปลอง รอไมคง ภาพ ดิม ละวั ด
อ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฎิบัติงานของ านักปลัด
คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันกาด ก งต้ม น้ามันจาร
บี ถาน น้ามัน คร่อง รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยาน
พา นะ ละ คร่องจักรกลของ านักปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
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วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

100,000 บาท

า รับจัดซ้อวั ดโฆษณา ละ ผย พร ชน กระดาษ ขียน
โป ตอร พกัน ละ ี ฟิลม ถบบันทึก ียง รอภาพ ม้วน ทป
ปลา ซีดี พลง กระ ป๋าใ กล้องถายรป อปกรณกล้องถายรป รป ี
รอขาวดาที่ได้จากการล้างอัด ขยาย
รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของ านัก
ปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

200,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ชน คา ผนบันทึก
ข้อมล ตลับผง มึก า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร มึก ติม
า รับ คร่องพิมพ บบอิ้ง จท ผนกรอง ง มา รอวั ดอ่น
ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของ านักปลัด คานวณตั้งจาย
ไว้ตลอดปี
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,010,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

า รับจาย ปนคากระ ไฟฟ้า ตลอดจนบารงรักษามิ ตอรไฟฟ้า
ในนาม านักงาน ทศบาล บริ วณรอบ านักงาน ทศบาล ไฟ
าธารณะ องถนน ละ วน าธารณะ คานวณตั้งจายตลอดปี
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

200,000 บาท

า รับจาย ปนคาน้าประปา านักงาน คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
คาบริการโทรศัพท

จานวน

300,000 บาท

า รับจาย ปนคาโทรศัพททางไกลภายในประ ทศ(ใน านักงาน
ทศบาล ละ ้องนายก ทศมนตรี)คาโทรศัพท คล่อนที่ของนายก
ทศมนตรี ละคาใช้จายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ชน คา
ชา คร่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท คาบารงรักษา าย คา ชา
พ้นที่ คร่อง มขาย รับ ง อก ารอิ ล็กทรอนิก คาอิน ตอร
น็ต
ละคา ่อ ารอ่นๆ
คาบริการ ่อ าร ละโทรคมนาคม
จานวน

10,000 บาท

คาไฟฟ้า

า รับ ปนคาใช้จาย กี่ยวกับคา ชา ัญญาณในระบบอิน ตอร
น็ต รวมไปถึงคา ชาพ้นที่ ละคาพัฒนา ว็บไซต ละคา ่อ าร
อ่น ๆ
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งบลงทุน

รวม

1,323,600 บาท

รวม

1,323,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

า รับ ก้าอี้ประชม ขนาดไมน้อยกวา 55x55x85
ซม. จานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท รวม ปน งิน 20,000 บาท
คาจัดซ้อ คร่องปรับอากาศ
จานวน

179,800 บาท

า รับจัดซ้อ คร่องปรับอากาศ รายละ อียด ดังนี้
- คร่องปรับอากาศ บบ ยก วน บบตั้งพ้น รอ บบ ขวน
ขนาด 36,000 บีทีย จานวน 1 คร่อง ๆ ละ 47,000 บาท
- คร่องปรับอากาศ บบ ยก วน บบตั้งพ้น รอ บบ ขวน
ขนาด 48,000 บีทีย จานวน 2 คร่อง ๆ ละ 55,900 บาท รวม
ปน งิน 111,800 บาท
- คร่องปรับอากาศ บบ ยก วน บบติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทีย จานวน 1 คร่อง ๆ ละ 21,000 บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑของ านักงบประมาณ
คาจัดซ้อโตะ มบชา
จานวน

7,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านักงาน
คาจัดซ้อ ก้าอี้ประชม

า รับจัดซ้อ โตะ มบชา จานวน 1 ชด ประกอบด้วย
- ทาด้วยไม้ ัก
- โตะ มบชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโตะ ม
คาจัดซ้อโตะอ นกประ งค

จานวน

10,000 บาท

จานวน

75,300 บาท

า รับจัดซ้อโตะอ นกประ งค ขาชบโคร มี่ยม ขนาดไมน้อยกวา
180x60x75 ซม. จานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
ครภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซ้อ คร่องทาน้าร้อน-น้า ย็น
า รับจัดซ้อ คร่องทาน้าร้อน-น้า ย็น บบตอทอ ขนาด 2
กอก จานวน 3 คร่อง ๆ ละ 25,100 บาท รวม ปน งิน 75,300
บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑของ านักงบประมาณ

น้า : 10/72

วันที่พิมพ : 27/10/2563 09:34:10

ครภัณฑ คร่องดับ พลิง
คาจัดซ้อ คร่องดับ พลิง คมีชนิดถังพร้อมต้ ก็บ คร่องดับ พลิง

จานวน

450,000 บาท

จานวน

81,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

45,000 บาท

รวม

45,000 บาท

อด นนศนยปฏิบัติการป้องกัน ละปราบปรามยา พติดอา ภอ มอง จานวน
บรีรัมย

25,000 บาท

า รับจัดซ้อ คร่องดับ พลิง คมีชนิดถังพร้อมต้ ก็บ คร่องดับ
พลิง จานวน 180 ชด ๆ ละ 2,500 บาท
- คร่องดับ พลิง คมีชนิด ้ง ขนาด 10 ปอนด
-ต้ ก็บ คร่องดับ พลิงชนิดทอ ดี่ยว ขนาดไมน้อยกวา
40x70x20 ซม.
ครภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซ้อคอมพิว ตอรพร้อมอปกรณ
า รับจัดซ้อคอมพิว ตอร รายละ อียดดังนี้
- คร่องคอมพิว ตอร า รับงาน านักงาน
(จอ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 3 คร่อง ๆ
ละ 17,000 บาท รวม ปน งิน 51,000 บาท
- คร่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 2
(จอ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1 คร่อง ๆ
ละ 30,000 บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑคอมพิว ตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลนฯ
คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ
า รับ ปนคาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑที่อยในความรับผิด
ชอบของ านักปลัด
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราชการ

า รับ ปนคาใช้จายในการดา นินงานตามโครงการป้องกัน ละ
ก้ไขปัญ ายา พติด ของ ศนยปฏิบัติการป้องกัน ละปราบ
ปรามยา พติดอา ภอ มองบรีรัมย
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 107 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
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งินอด นนกิจการที่ ปน าธารณประโยชน
อด นน ลากาชาดจัง วัดบรีรัมย

จานวน

20,000 บาท

รวม

9,136,220 บาท

รวม

5,676,120 บาท

รวม

5,676,120 บาท

งิน ดอนพนักงาน

จานวน

4,011,720 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอนใ ้ กพนักงาน ทศบาลที่ ังกัดกอง
คลัง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

า รับจาย ปนคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มตางๆ า รับ
พนักงานที่ ังกัดกองคลัง
งินประจาตา นง

จานวน

103,200 บาท

า รับพนักงานผ้ที่ได้รับ งินประจาตา นง ตามกฎ มายวาด้วย
งิน ดอน ละ งินประจาตา นง ซึ่งมี ิทธิได้รับคาตอบ ทน ปน
ราย ดอน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ได้รับ
คาจ้างลกจ้างประจา
จานวน

578,760 บาท

า รับจาย ปนคาจ้างใ ้ กลกจ้างประจาที่ ังกัดกองคลัง
คาตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

879,240 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอน รอคาจ้างของพนักงานจ้างที่ ังกัดกอง
คลัง
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

36,000 บาท

า รับจาย ปนคาดา นินการตามโครงการใ ้ความชวย ลอ
ประชาชนตามภารกิจของ ลากาชาดจัง วัดบรีรัมย
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 3
น้า 24 นวยงานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างที่ ังกัด
กองคลัง
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งบดาเนินงาน

รวม

3,390,000 บาท

รวม

750,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบ ทนบคคล รอคณะกรรมการผ้รับผิดชอบ
การจัดซ้อจัดจ้าง ละการบริ ารพั ดภาครัฐตาม นัง อกระทรวง
การคลัง ดวนที่ ดที่ กค0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2562
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

100,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รอ
คาอา ารทาการนอก วลาใ ้ กผ้ที่ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติงาน รง
ดวนนอก วลาราชการ อัน ปนภารกิจ น้าที่ของกองคลัง ตาม
ระ บียบของทางราชการ
คา ชาบ้าน
จานวน

200,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านใ ้ กพนักงานใน ังกัดกองคลัง ผ้มี
ทิ ธิตามระ บียบของทางราชการ
งินชวย ลอการศึกษาบตร

จานวน

150,000 บาท

รวม

1,785,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

า รับจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน
ทศบาล ตลอดจนลกจ้าง ละผ้มี ิทธิตามระ บียบของทาง
ราชการ
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับ ปนคาใช้จาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการของกองคลัง ชน คา
จ้างถาย อก าร คา ย็บ ลม คาจัดทาวาร ารงานด้านการ งินการ
คลัง คาจ้างจัดทา ่อ ิ่งพิมพ คาใช้จายในการประชา ัมพันธงาน
จัด ก็บรายได้ คาจ้าง มาบริการบคคลในภารกิจงานด้านการ งิน
การคลัง คา บี้ยประกันภัยตางๆ คาธรรม นียม ละคาลง
ทะ บียน คา ชาที่ดิน ชาทรัพย ิน รออาคารพาณิชย รวมถึงคา
ใช้จายอ่นๆที่ กี่ยวข้อง
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รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้างที่
ังกัดกองคลัง ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พัก คา
พา นะ ฯลฯ ละคาใช้จายในการฝึกอบรม ละ ัมมนาตาม ผน
การอบรมของ ถาบันพัฒนาบคลากรท้องถิ่น กรม ง ริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของ านักงานท้องถิ่น
จัง วัด ตามโครงการความรวมมอกับ ถาบันการศึกษา ละของ
ถาบันอ่นๆ ตามคา ั่ง ละระ บียบของทางราชการ
โครงการจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
จานวน

700,000 บาท

า รับจาย ปนคาใช้จายในการปรับปรง ละจัดทา ผนที่
ภาษี ทะ บียนทรัพย ิน ชน คาวั ดอปกรณตางๆ คาจ้างที่
ปรึกษา คาใช้จายในการฝึกอบรมใ ้ความร้ทักษะใ ้กับผ้ที่ กี่ยว
ข้องด้านภาษี คาจ้างบคคลในการ ารวจข้อมลภาค นาม ละนา
ข้าข้อมลโปร กรม Ltax 3000 คาใช้จายในการประชา ัมพันธ
การจัด ก็บรายได้ ฯลฯ ปนต้น
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 106 นวย
งานที่รับผิดชอบ กองคลัง)
โครงการประชา ัมพันธการจัด ก็บรายได้
จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใช้จายตางๆ ชนคาอา าร อา ารวาง ละ คร่อง
ด่มตลอดจนคาใช้จายอ่นๆที่ กี่ยว น่องกับการรับรองในการต้อน
รับบคคล รอคณะบคคลที่มาตรวจนิ ทศงาน ตรวจงาน
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

า รับ ปนคาใช้จายในการประชา ัมพันธการจัด ก็บรายได้ ละ
คาใช้จายอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 106 นวย
งานที่รับผิดชอบ กองคลัง)
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โครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคลากร

จานวน

80,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

625,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด านักงาน ชน กระดาษถาย อก าร คลิป
ทปใ กาว ซอง ฟ้ม อก าร ฟ้ม นอ ซ็น ตรายาง ลวด ย็บ
กระดาษ คร่อง ย็บกระดาษ คร่องคานวณ ลข ตะ กรงวาง
อก าร ละวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฎิบัติงานของ
กองคลังคานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้
กวาด ขง ผ้าปโตะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ก้วน้า จานรอง กระจก
งา น้าจดที่ซ้อจาก อกชน ถาด มีด กระติกน้าร้อน ถัง ก รอ
วั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดยานพา นะ ละขน ง

50,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดอบรม พิ่มทักษะ ใ ้ความร้ ก
พนักงาน จ้า น้าที่ ละผ้ที่ กี่ยวข้องในด้านการ งินการคลัง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 104 นวย
งานที่รับผิดชอบ กองคลัง)
คาบารงรักษา ละซอม ซม
า รับ ปนคาใช้จายในการบารงรักษา รอซอม ซมทรัพย ินที่
ชารด ีย าย รอ ่อม ภาพ ที่อยในความด ลรับผิดชอบของ
กองคลังทั้งใน วนที่ ปนครภัณฑ ละทรัพย ินอ่น ชน วั ด
ตางๆ พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วั ด านักงาน

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน ัญญาณไฟ
ฉก ฉิน อะไ ลรถยนต บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน
าย
ไมค พลา กระจกมองข้างรถยนต ม้อน้ารถยนต กันชนรถ
ยนต รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยานพา นะของกอง
คลัง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี

จานวน
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วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันกาด ก งต้ม น้ามันจาร
บี ถาน น้ามัน คร่อง รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยาน
พา นะของกองคลัง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

200,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ชน คา ผนบันทึก
ข้อมล ตลับผง มึก า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร มึก ติม
า รับ คร่องพิมพ บบอิ้ง จท ผนกรอง ง มา รอวั ดอ่น
ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง คานวณตั้งจายไว้
ตลอดปี
วั ด ารวจ
จานวน

5,000 บาท

า รับจัดซ้อวั ด ารวจ ละวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการ
ปฎิบัติงานของกองคลัง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

230,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

า รับจาย ปนคาโทรศัพททางไกลภายในประ ทศ ละคาใช้จาย
ที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ชน คา ชา คร่อง คา ชา ลข มาย
โทรศัพท คาบารงรักษา าย ฯลฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
คาบริการไปรษณีย
จานวน

150,000 บาท

คาบริการโทรศัพท

า รับจาย ปนคาธรรม นียม คาบริการในการจัด ง
ไปรษณีย โทร าร ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร ปนต้น ใน
กิจการของ ทศบาลตาบลอิ าณ
คาบริการ ่อ าร ละโทรคมนาคม
า รับจาย ปนคาธรรม นียม ละคาบริการอิน ทอร น็ต ของกอง
คลัง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

50,000 บาท

รวม

70,100 บาท

รวม

70,100 บาท

จานวน

6,000 บาท

ครภัณฑ านักงาน
คาจัดซ้อ ก้าอี้ทางาน
พ่อจัดซ้อ ก้าอี้ทางาน ขนาดไมน้อยกวา 62x73x107
ซม. จานวน 2 ตัวๆละ 3,000.- บาท ปน งิน 6,000.- บาท
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คาจัดซ้อต้ใ ฟ้ม อก าร

จานวน

23,200 บาท

จานวน

6,900 บาท

พ่อจัดซ้อ คร่องปริ๊น ตอร ดังรายการตอไปนี้
1. คร่องพิมพ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึก(Ink Tank Printer) จานวน 1 คร่องๆละ 4,300.- บาท
2. คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาวดา (18 น้า/นาที) จานวน 1
คร่องๆละ 2,600.- บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑคอมพิว ตอร
ของกระทรวงดิจิทัลนฯ
จัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร
จานวน

34,000 บาท

พ่อจัดซ้อต้ใ ฟ้ม ดังรายการตอไปนี้
1. ชั้น ฟ้ม ก็บ อก าร 40 ชองโลง ขนาดไมน้อย
กวา 91.7x31x176 ซม. จานวน 2 ต้ๆละ 4,200.- บาท ปน
งิน 8,400.- บาท
2. ชั้น ฟ้ม ก็บ อก าร 20 ชองโลง ขนาดไมน้อย
กวา 91.7x31x96.2 ซม. จานวน 4 ต้ๆละ 3,200.- บาท ปน
งิน 12,800.- บาท
3. ต้ใ ฟ้ม อก าร บบบาน ปิด ขนาดไมน้อยกวา80x40x85
ซม. จานวน 1 ต้ๆละ 2,000.- บาท ปน งิน 2,000.- บาท
ครภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซ้อ คร่องปริ้น ตอร

พ่อจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร All In One า รับงาน านัก
งาน จานวน 2 คร่องๆละ 17,000.- บาท ปน งิน 34,000.- บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑคอมพิว ตอร
ของกระทรวงดิจิทัลนฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน กองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
า รับ ปนคาใช้จาย กี่ยวกับงานป้องกัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย รอการรักษาความ งบ รียบร้อยของประชาชนตาม
กฎ มาย อา า มัครผ้มี ิทธิได้รับ งินคาใช้จาย พ่อ ปนคาป่วย
การชด ชยการงาน รอ วลาที่ ียไป พ่อ นับ นนการปฎิบัติ น้า
ที่อา า มัคร ของ อปท.
ค่าใช้สอย

รวม

670,000 บาท

รวม

670,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.
า รับ ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. กิจกรรม
พัฒนา ชน คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม ละคาใช้จาย
อ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 112 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
โครงการฝึกซ้อม ผนป้องกัน ละระงับอัคคีภัย
า รับ ปนคาใช้จายในการฝึกซ้อม ผนป้องกัน ละระงับ
อัคคีภัย ชน คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณ
วิทยากร คาจัด ถานที่ฝึกซ้อม ผนฯ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 112 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
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โครงการฝึกอบรมชดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติประจา ทศบาล
ตาบลอิ าณ

จานวน

160,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ด้านการป้องกันอัคคีภัย กประชาชน พ่อ จานวน
ตรียมความพร้อมในการจัดการ าธารณภัย

20,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงการ ชน คาอา าร คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยากร คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 2
น้า 3 นวยงานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงการ ชน คาทัศนศึกษาด
งาน คา ชาที่พัก คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา
มนาคณวิทยากร คาตอบ ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 112 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
โครงการฝึกอบรม ทศกิจอา าจราจร
า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงการ ชน คาอา าร คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยากร คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 113 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด )

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงการ ชน คาอา าร คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยากร คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 113 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
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โครงการฝึกอบรมอา าก้ชีพ(ผ้ปฎิบัติการฉก ฉิน บ้องต้น FR) ละ
พัฒนาศักยภาพทีม ฝ้าระวังป้องกันการบาด จ็บทางถนน

จานวน

20,000 บาท

รวม

320,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดกอ ร้าง ชน ไม้ตางๆ ทิน นอร ี ปรง
ทา ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รอซี มนตบล
อก กระ บ้อง ตะป ค้อน จอบ ล่อย ล็ก ้น ทอ รอวั ด
อ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของ านักปลัด คานวณ
ตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดวิทยาศา ตร รอการ พทย
จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดวิทยาศา ตร รอการ พทย ชน คมี
ภัณฑ น้ามัน ก ละวั ดทั่วไป รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของ านักปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ด คร่อง ตงกาย
จานวน

90,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด คร่อง ตงกาย า รับ อปพร. รอ นวย
ก้ชีพ รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฎิบัติงานของ านัก
ปลัด คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดอ่น
จานวน

150,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงการ ชน คาอา าร คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยากร คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 112 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด )
ค่าวัสดุ
วั ดกอ ร้าง

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดอปกรณในการปฏิบัติงานดับ
พลิง ชน าย งน้าดับ พลิง ัวฉีด ข้อ ยก ข้อตอ ละวั ด
อปกรณดับ พลิงอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

5,626,160 บาท

รวม

4,028,160 บาท

รวม

4,028,160 บาท

งิน ดอนพนักงาน

จานวน

3,485,160 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอนใ ้ กพนักงาน ทศบาลที่ ังกัดกองการ
ศึกษาฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งินประจาตา นง

จานวน

78,000 บาท

า รับพนักงานผ้ที่ได้รับ งินประจาตา นง ตามกฎ มายวาด้วย
งิน ดอน ละ งินประจาตา นง ซึ่งมี ิทธิได้รับคาตอบ ทน ปน
ราย ดอน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ได้รับ
คาตอบ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

445,000 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอน รอคาจ้างของพนักงานจ้างที่ ังกัดกอง
การศึกษาฯ
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างที่ ังกัด
กองการศึกษาฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

1,598,000 บาท

รวม

348,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

288,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รอ
คาอา ารทาการนอก วลาใ ้ กผ้ที่ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติงาน รง
ดวนนอก วลาราชการ อัน ปนภารกิจ น้าที่ของกองการ
ศึกษาฯ ตามระ บียบของทางราชการ
คา ชาบ้าน
า รับจาย ปนคา ชาบ้านใ ้ กพนักงานกองการศึกษาฯ
ผ้มี ิทธิตามระ บียบของทางราชการ
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งินชวย ลอการศึกษาบตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน
ทศบาลตลอดจนลกจ้าง ละผ้มี ิทธิตามระ บียบของทางราชการ
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับรายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ได้ ก คา ข้าปก ย็บ ลม
อก าร ละคาใช้จายอ่น ๆ ชน คาโฆษณา ละ ผย พร คาจ้าง
มาบริการ คา ชาทรัพย ิน คาธรรม นียม คาลงทะ บียนตาง ๆ
ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
า รับ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รอนอกราชอาณาจักร พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจ้าง ังกัด
กองการศึกษาฯ ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาลงทะ บียน คา ชาที่
พัก คาพา นะ ฯลฯ
คาบารงรักษา ละซอม ซม
า รับ ปนคาใช้จายในการบารงรักษาซอม ซมทรัพย ิน
ที่ชารด ีย าย รอ ่อม ภาพ ที่อยในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษาฯ ทั้งใน วนที่ ปนครภัณฑ ละทรัพย ินอ่น ๆ
ชน วั ดตาง ๆ พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ
วั ด านักงาน

รวม

650,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับจัดซ้อวั ด านักงาน รอวั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
รอวั ด ิ่งของซึ่งโดย ม่อ ภาพใช้ ล้วยอม ิ้น ปลอง
รอไมคง ภาพ ดิม พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ
คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า
ลอดไฟฟ้า ฟิว ม้อ ปลงไฟฟ้า รอวั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของการศึกษาฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดงานบ้านงานครัว
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้กวาด
ขง ผ้าปโตะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ก้วน้า จานรอง กระจก งา น้า
ที่ซ้อจาก อกชน ถาด มีด กระติกน้าร้อน ถัง ก รอวั ดอ่น ๆ ที่
กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ คานวณตั้ง
จายไว้ตลอดปี
วั ดยานพา นะ ละขน ง
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน
ัญญาณไฟฉก ฉิน อะไ ลรถยนต บต ตอรี่ ยางนอก
ยางใน ายไมค พลา กระจกมองข้างรถยนต ม้อน้ารถยนต
กันชนรถยนต รอวั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยานพา นะ
ของกองการศึกษาฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันกาด ก งต้ม น้ามันจาร
บี ถาน น้ามัน คร่อง รอวั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยาน
พา นะ ละ คร่องจักรกลของกองการศึกษาฯ คานวณตั้งจายไว้
ตลอดปี
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วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

30,110,290 บาท

รวม

8,468,720 บาท

รวม

8,468,720 บาท

งิน ดอนพนักงาน

จานวน

6,760,640 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอนใ ้ กคร ทศบาลที่ ังกัดกองการ
ศึกษา คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งินวิทยฐานะ

จานวน

252,000 บาท

า รับจาย ปน งินคาวิทยฐานะใ ้ กพนักงานคร ทศบาล
คาตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,306,080 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอน รอคาจ้างของพนักงานจ้างที่ ังกัดกอง
การศึกษา
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

150,000 บาท

า รับจัดซ้อวั ดโฆษณา ละ ผย พร ชน กระดาษ ขียน
โป ตอรพกัน ละ ี ฟิลม ถบบันทึก ียง รอภาพ ม้วน ทป
ปลา ซีดี พลง กระ ป๋าใ กล้องถายรปอปกรณกล้องถายรป รป ี
รอขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย รอวั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยว
ข้อง พ่อใช้การปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ คานวณตั้งจายไว้
ตลอดปี
วั ดคอมพิว ตอร
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ชน คา ผนบันทึก
ข้อมล ตลับผง มึก า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร มึก ติม
า รับ คร่องพิมพ บบอิ้ง จ็ท ผนกรอง ง มา รอวั ด
อ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของการ
ศึกษาฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างที่ ังกัด
กองการศึกษา
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งบดาเนินงาน

รวม

16,762,990 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

11,645,030 บาท

โครงการจ้าง มาบริการงานการจัดการ รียนการ อนความ ปน ลิศผ้ จานวน
อนด้านภาษา

1,080,000 บาท

ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน
า รับจาย ปน งินคา ชาใ ้ กพนักงานคร ทศบาล ผ้มี ิทธิตาม
ระ บียบของทางราชการ
งินชวย ลอการศึกษาบตร
า รับจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของคร ทศบาล
ผ้มี ิทธิตามระ บียบของทางราชการ
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

พ่อจ้างครผ้ อนด้านภาษา พ่อจัดการ รียนการ อน
า รับศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล
ทศบาลอิ าณ1,2 จานวน 6 คน ๆ ละ 15,000
บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 1,080,000 บาท
โครงการจ้าง มาบริการงานการจัดการ รียนการ อนผ้ อนด้าน
คณิตศา ตร

จานวน

360,000 บาท

จานวน

720,000 บาท

พ่อจ้างครผ้ อนด้านคณิตศา ตร า รับการ รียนการ อน
า รับศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล
ทศบาลอิ าณ1,2 จานวน 2 คน ๆละ 15,000 บาท จานวน 12
ดอน ปน งิน 360,000 บาท
โครงการจ้าง มาบริการงานการจัดการ รียนการ อนผ้ อนด้าน
พละศึกษา
พ่อจ้างครผ้ อนด้านพละศึกษา พ่อจัดการ รียนการ อน า รับ
ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล ทศ
บาลอิ าณ1,2 จานวน 4 คน ๆ
15,000 บาท จานวน 12 ดอน ปน งิน 720,000 บาท
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โครงการจ้าง มาบริการงานการจัดการ รียนการ อนผ้ อนด้าน
โภชนาการ

จานวน

360,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

1,260,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

พ่อจ้างครผ้ อนด้านโภชนาการ พ่อจัดการ รียนการ อน
า รับศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล
ทศบาลอิ าณ1,2 จานวน 2 คน ๆละ 15,000 บาท จานวน 12
ดอน ปน งิน 360,000 บาท
โครงการจ้าง มาบริการงานการจัดการ รียนการ อนผ้ อนด้าน
ศิลปะ
พ่อจ้างครผ้ อนด้านศิลปะ พ่อจัดการ รียนการ อน า รับศนย
พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ
าณ1,2 จานวน 1 คน ๆละ 15,000 บาท จานวน 12
ดอน ปน งิน 180,000 บาท
โครงการจ้าง มาบริการงานการจัดการ รียนการ อนผ้ อน อก
ปฐมวัย
พ่อจ้างครผ้ อน อกปฐมวัย พ่อจัดการ รียนการ อน า รับศนย
พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ า
ณ1,2 จานวน 7 คน ๆละ 15,000 บาท จานวน 12 ดอน ปน
งิน 1,260,000 บาท
โครงการจ้าง มาบริการด้านการจัดการ รียนการ อนวิชาวิทยา
ศา ตร
พ่อจ้างครผ้ อนด้านวิทยาศา ตร า รับการ รียนการ อนศนย
พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ
าณ1,2 จานวน 1 คน ๆละ 15,000 บาท จานวน 12
ดอน ปน งิน 180,000 บาท
โครงการจ้าง มาบริการผ้ปฏิบัติงานด้านธรการ
พ่อจ้าง มาบริการผ้ปฏิบัติงานด้านธรการ า รับ
ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล ทศ
บาลอิ าณ1,2 จานวน 2 คน ๆละ 15,000 บาท จานวน 12
ดอน ปน งิน 360,000 บาท
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รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการพัฒนาคร ละบคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดการ ขงขันกีฬาภายใน(กีฬา ี) ของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก จานวน
ทศบาลอิ าณ(1,2) ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ(1,2)

100,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ได้ ก คา ข้าปก ย็บ
ลม อก าร ละคาใช้จายอ่น ๆ ชน คาโฆษณา ละ ผย พร คา
จ้าง มาบริการ คา ชาทรัพย ิน คาธรรม นียม คาลงทะ บียน
ตาง ๆ ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
า รับ ปนคาใช้จายตามโครงการ รอลักษณะงานดังนี้
คารับรองในการต้อนรับบคคล รอคณะบคคล า รับ ปน
คาใช้จายตาง ๆ ชน คาอา าร คา คร่องด่ม คาของขวัญ ละคา
ใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยว น่องกับการรับรอง ในการต้อนรับบคคล รอ
คณะบคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดงาน ละ จ้า
น้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบคคล รอคณะบคคล
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายในการพัฒนาคร ละบคลากรทางการศึกษา

า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัด ขงขันกีฬา ี ชน คาชด
กีฬา คาอา าร ละ คร่องด่ม คาจ้าง มาบริการ คาวั ดอปกรณ
ในการจัดการ ขงขันกีฬา คาจัด ถานที่ คาใช้จายในการประชา
ัมพันธคา งินรางวัล ละถ้วยรางวัล คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด คา
ตอบ ทนกรรมการ ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 57 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวัน ด็ก งชาติ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

โครงการทาซ้มทาง ข้า ลง รียนร้ า รับ ด็ก

จานวน

300,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายจัดทาซ้มทาง ข้า ลง รียนร้ า รับ ด็ก
ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 2 ละโรง รียนอนบาล ทศ
บาล อิ าณ 2
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 3
น้า 13 นวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
โครงการปรับปรงซอม ซม วน ศรษฐกิจพอ พียง

จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดงานวัน ด็ก งชาติ ชน คาใช้จาย
ในการตก ตง ถานที่ คาอา าร ละ คร่องด่ม คาของขวัญ คา
วั ดอปกรณ คาใช้จายในการจัดงาน ละคาใช้จายอ่นๆ ที่ กี่ยว
ข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 50 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
โครงการจัดซ้อวั ด ่อการ รียนการ อนมอน ต ซอรี่ า รับ ด็ก
า รับจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ่อการ รียนการ อนมอน ต ซอ
รี่ า รับ ด็ก โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 1,2
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 60 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
โครงการจัดซ้อ ่อการ รียนการ อน า รับ ด็ก
า รับจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ง ริมการพัฒนาการ รียนการ
อน า รับ ด็ก ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 1,2 ละ
โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 1,2
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 60 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)

า รับ ปนคาใช้จายในการปรับปรงซอม ซม วน ศรษฐกิจพอ
พียง ละคาใช้จายอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศ
บาลอิ าณ 1,2 ละ โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 1,2
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า59 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ)
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โครงการปรับภมิทัศนโรง รียนอนบาลนาอย

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดซ้อวั ด อปกรณ า รับปรับปรง
ภมิทัศนของ ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 1,2 ละ โรง รียน
อนบาล ทศบาลอิ าณ 1,2 ละคาใช้
จายอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 54 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
โครงการ ง ริม ศรษฐกิจพอ พียงในศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
า รับจัดซ้อวั ดการ กษตร ละวั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
พ่อใช้ ง ริมพัฒนาการ รียนการ อนของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศ
บาลอิ าณ1,2 ละโรง รียนอนบาล ทศบาล อิ าณ1,2 (บรรจ
ใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 53 นวยงานที่รับ
ผิดชอบ กองการศึกษา ฯ)
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โครงการ นับ นนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา
า รับศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2
-คาจัดการ รียนการ อน ด็ก(ราย ัว) ของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศ
บาลอิ าณ1,2 จานวน 109 คน ๆ ละ 1,700 บาท ตั้ง
ไว้ 185,300 บาท
-คา นัง อ รียนของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2
จานวน 109 คน ๆละ 200 บาท ตั้งไว้ 21,800 บาท
-คาอปกรณการ รียนของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2
จานวน 109 คน ๆละ 200 บาท ตั้งไว้ 21,800 บาท
-คา คร่อง บบนัก รียน ของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ1,2
จานวน 109 คน ๆละ 300 บาท ตั้งไว้ 32,700 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาคณภาพผ้ รียนของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
อิ าณ1,2 จานวน 109 คน ๆ ละ 430 บาท ตั้งไว้ 46,870 บาท
า รับโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ1,2
-คาจัดการ รียนการ อน ด็ก(ราย ัว) ของโรง รียนอนบาล ทศ
บาลอิ าณ1,2 จานวน 362คน ๆละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 615,400
บาท
-คา นัง อ รียนของโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ1,2
จานวน 362 คน ๆ ละ 200 บาท ตั้งไว้ 72,400 บาท
-คาอปกรณการ รียนของโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ1,2
จานวน 362 คน ๆละ 200 บาท ตั้งไว้ 72,400 บาท
-คา คร่อง บบนัก รียนของโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ1,2
จานวน 362 คน ๆละ 300 บาท ตั้งไว้ 108,600 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาคณภาพผ้ รียน ของโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ
าณ1,2 จานวน 362 คน ๆละ 430 บาท ตั้งไว้ 155,660 บาท

จานวน

1,332,930 บาท
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โครงการ นับ นนอา ารกลางวัน

จานวน

1,982,100 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคา นับ นนอา ารกลางวัน
จัด รรใ ้ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก 100% จานวน 109 คน ๆละ 20
บาท จานวน 245 วันโดย ยกตามศนยดังนี้
-ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 1 จานวน 67 คน ตั้ง
ไว้ 328,300 บาท
-ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 2 จานวน 42 คน ตั้ง
ไว้ 205,800 บาท
า รับจาย ปนคา นับ นนอา ารกลางวัน จัด รรใ ้โรง รียน
อนบาลใน ังกัด100% จานวน 362 คน ๆละ 20
บาท จานวน 200 วัน โดย ยกตามโรง รียน ดังนี้
-โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 1 จานวน 192 คน ตั้ง
ไว้ 768,000 บาท
-โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 2 จานวน 170 คน ตั้ง
ไว้ 680,000 บาท
โครงการอบรมขั้นตอนการดับ พลิงใ ้ กบคลากร คร ละ ด็กนัก
รียน
า รับ ปนคาใช้จายในโครงการ ชน คาอา าร
คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาจ้าง มาบริการ
คาวั ดอปกรณ คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด คา มนาคณ
วิทยากร ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 53 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
โครงการอบรมทัศนศึกษาดงาน า รับ ด็ก
า รับ ปนคาใช้จายในการโครงการ ชน คาอา าร ละ คร่อง
ด่ม คาจ้าง มาบริการ คาวั ดอปกรณในการจัดโครงการ คา
มนาคณวิทยากร ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 61 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
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คาบารงรักษา ละซอม ซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

4,437,960 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

3,487,960 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการบารงรักษา รอซอม ซมทรัพย ินที่
ชารด ีย าย รอ ่อม ภาพที่อยในความด ลรับผิดชอบของ
กองการศึกษา ทั้งใน วนที่ ปนครภัณฑ ละทรัพย ินอ่น ๆ
ชน วั ดตาง ๆ พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วั ด านักงาน
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด านักงาน รอวั ดอ่น ๆที่ กี่ยวข้อง รอ
วั ด ิ่งของซึ่งโดย ม่อ ภาพใช้ ล้วยอม ิ้น ปลอง รอไมคง ภาพ
ดิม พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ า
ณ ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า
ลอดไฟฟ้า ฟิว ม้อ ปลงไฟฟ้า รอวั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
พ่อใช้ในการปฏิบัติงานศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ ละ
โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณคานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดงานบ้านงานครัว
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้
กวาด ขง ผ้าปโตะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ก้วน้า จานรอง กระจก
งา น้าที่ซ้อจาก อกชน ถาด มีด กระติกน้าร้อน ถัง ก รอวั ด
อ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลอิ าณ ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณคานวณตั้งจาย
ไว้ตลอดปี
คาอา าร ริม (นม)
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1. า รับจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม จัด รรใ ้ศนยพัฒนา
ด็ก ล็กใน ขต ทศบาลตาบลอิ าณ จานวน 2 ศนย จานวน 109
คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน โดย ยกตามศนยฯดังนี้
-ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 1 จานวน 67 คน ตั้ง
ไว้ 128,390 บาท
-ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 2 จานวน 42 คน ตั้ง
ไว้ 80,480 บาท
2. า รับจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) จัด รรใ ้โรง รียน
อนบาลใน ขต ทศบาลตาบลอิ าณ จานวน 2
โรง รียน จานวน 362 คน ๆละ 7.37 จานวน 260 วัน โดย ยก
ตามโรง รียนดังนี้
-โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 1 จานวน 192 คน ตั้ง
ไว้ 367,910 บาท
-โรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 2 จานวน 170 คน ตั้ง
ไว้ 325,760 บาท
3. า รับจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) จัด รรใ ้
อนบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรง รียนใน ขต ทศบาลที่ ังกัด
านักงาน ขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีรัมย ขต 1
จานวน 716 คน คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน โดย ยก
ตามโรง รียนดังนี้
- โรง รียน นศิริอน รณ จานวน371คน ตั้งไว้ 710,910
บาท
- โรง รียนบ้านโคกวัด จานวน155คน ตั้งไว้ 297,020 บาท
- โรง รียนบ้านโคก ะอาดวิทยาคาร จานวน98
คน
ตั้งไว้ 187,790 บาท
- โรง รียนคงชัย ิทธิวิทยา จานวน 39 คน
ตั้ง
ไว้ 74,740 บาท
- โรง รียนประกาศธรรมคณวิทยา จานวน 53 คน
ตั้ง
ไว้ 101,560 บาท
4. า รับจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) จัด รรใ ้โรง รียน
ใน ังกัด านักงานบริ ารการศึกษา พิ ศษ(กรม ามัญศึกษา
ดิม)อยใน ขตพ้นที่รับผิดชอบของ ทศบาลตาบลอิ าณ
จานวน 588 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน ตั้งไว้
1,213,400 บาท
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วั ดกอ ร้าง

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดกอ ร้าง ชน ไม้ตาง ๆ ทิน นอร ี ปรง
ทา ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รอซี มนต
บล็อก กระ บ้อง ตะป ค้อน จอบ ล่อย ล็ก ้น ทอ รอวั ด
อ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลอิ าณ ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ คานวณตั้งจาย
ไว้ตลอดปี
วั ดกีฬา
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดอปกรณกีฬา ชน วงยาง
ลกฟตบอล ลกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ฯลฯ พ่อใช้ใน
การพัฒนาการการ รียนการ อนของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลอิ าณ ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ
คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดคอมพิว ตอร
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ชน คา ผน
บันทึกข้อมล ตลับผง มึก า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร
มึก ติม า รับ คร่องพิมพ บบอิ้ง จ็ท ผนกรอง ง มา รอ
วั ดอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลอิ าณ ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ คานวณตั้งจาย
ไว้ตลอดปี
วั ดอ่น
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดอ่น ๆ ชน กลอ คลอรีน ฯลฯ
พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล อิ า
ณ ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
า รับจาย ปนคาไฟฟ้า ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ละโรง รียนอนบาล
ทศบาลอิ าณ
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

100,000 บาท

า รับจาย ปนคาน้าประปา ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ละโรง รียน
อนบาล ทศบาลอิ าณ
คาบริการโทรศัพท

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,014,580 บาท

รวม

1,514,580 บาท

จานวน

499,000 บาท

จานวน

98,500 บาท

จานวน

115,000 บาท

า รับจาย ปนคาบริการโทรศัพท ละอิน ตอร น็ตศนยพัฒนา ด็ก
ล็ก ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านักงาน
คาจัดซ้อกล้องวงจรปิด
า รับจัดซ้อกล้องวงจรปิด ละอปกรณประกอบตางๆ ราย
ละ อียดดังนี้
-กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด ครอขายภายนอก จานวน 11
ตัวๆละ 32,000 บาท ปน งิน 352,000 บาท (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัล)
- อปกรณบันทึกภาพผาน ครอขาย บบ 16 ชอง จานวน 2
คร่อง ราคา คร่องละ 61,000 บาท ปน งิน 122,000
บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล)
-พร้อมอปกรณประกอบตางๆ25,000.-บาท
พ่อใช้ในโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 1 ละโรง รียนอนบาล
ทศบาลอิ าณ 2
คาจัดซ้อฉากกั้น ผงทึบ
า รับจัดซ้อฉากกั้น ผงทึบกระขัดลาย(ปารติชั่น)
ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 20 ซม ง 120 ซม จานวน 10 ชด ๆ
ละ 9,850 บาท

คาจัดซ้อโตะพับ น้าโฟ มก้าขาว
า รับจัดซ้อโตะพับ น้าโฟ มก้าขาว ขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 60xยาว180x ง 75 ซม. จานวน 50 ตัว ๆละ 2,300
บาท
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คาจัดซ้อพัดลม

จานวน

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

71,880 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

19,000 บาท

จานวน

26,500 บาท

า รับจัดซ้อพัดลมติดผนังขนาด ละโคจร
ขนาด 16 นิ้ว จานวน 50 ตัว ๆละ 1,600บาท
ครภัณฑยานพา นะ ละขน ง
คาจัดซ้อรถจักรยาน
า รับจัดซ้อรถจักรยาน จานวน 20 คัน ๆละ 2,500 บาท
พ่อใช้ในโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ
ครภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซ้อ คร่องทา คร่องด่ม บบอัตโนมัติ
า รับจัดซ้อ คร่องทา คร่องด่ม บบอัตโนมัติ จานวน 1
คร่อง ามารถชง คร่องด่มได้ไมน้อยกวา 50 ก้วตอวัน
มีระบบ ยดอัตโนมัติ ขนาด ม้อต้มไมน้อยกวา 8 ลิตร
ขนาดไมน้อยกวา 410*580*500 มม.
คาจัดซ้อต้ทาน้า ย็น
า รับจัดซ้อต้ทาน้า 2 อณ ภมิ 2 กอก ขนาดความจถัง ก็บน้า
ไมน้อยกวา 25 ลิตร ตอทออารกอน( ตน ล ) พร้อม คร่องกรอง
น้า 5 ขั้นตอน 20” บบโครงขาตั้ง
(ติด บรก กอรกันไฟฟ้าดด) จานวน 1 ชด ๆละ 40,000 บาท
คาจัดซ้อ ตาอบไฟฟ้า
า รับจัดซ้อ ตาอบไฟฟ้า จานวน 2 คร่องๆละ 9,500
บาท มีรายละ อียด ดังนี้
1. ปน ตาอบไฟฟ้า
2. ความจไมน้อยกวา 25 ลิตร
ครภัณฑดนตรี ละนาฏศิลป์
คาจัดซ้อกลองชด า รับ ด็กพร้อมอปกรณ
า รับจัดซ้อกลองชด า รับ ด็กพร้อมอปกรณจานวน 1 ชด พ่อ
ใช้ในกิจกรรมการจัดการ รียนการ อน
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คาจัดซ้อกีต้าร บ ไฟฟ้า า รับ ด็กพร้อม าย ะพาย ละ าย จ็ค

จานวน

8,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

38,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจัดซ้อกีต้าร บ ไฟฟ้า า รับ ด็กพร้อม าย ะพาย ละ าย
จ็ค พ่อใช้ในกิจกรรมการจัดการ รียนการ อน
คาจัดซ้อกีต้ารไฟฟ้า
พ่อจัดซ้อกีต้ารไฟฟ้า จานวน 1 ชด
พ่อใช้ า รับการจัดการ รียนการ อน
คาจัดซ้อกีต้ารไฟฟ้า า รับ ด็กพร้อม าย ะพาย ละ าย จ็ค
า รับจัดซ้อกีตารไฟฟ้า า รับ ด็กพร้อม าย ะพาย ละ าย
จ็คจานวน 2 ชดๆละ 7,500 บาท พ่อใช้ในกิจกรรมการจัดการ
รียนการ อน
คาจัดซ้อคียบอรดซินธิไซ ซอร
พ่อจัดซ้อคียบอรดซินธิไซ ซอร จานวน 1 ชด
พ่อใช้ในกิจกรรมการจัดการ รียนการ อน
คาจัดซ้อคียบอรดอิ ล็กโทน
พ่อจัดซ้อคียบอรดอิ ล็กโทน จานวน 1 ชด
พ่อใช้ในกิจกรรมการจัดการ รียนการ อน
คาจัดซ้อต้ อมป์กีต้าร
พ่อจัดซ้อต้ อมป์กีต้าร ขนาด 100 วัตต ละต้ลาโพง 12 นิ้ว 4
ดอกจานวน 1 ชด พ่อใช้ า รับการจัดการ รียนการ อน
คาจัดซ้อไมคลอย
พ่อจัดซ้อไมคลอยจานวน 1 ชด พ่อใช้ในกิจกรรมการ
จัดการ รียนการ อน
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ครภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซ้อคอมพิว ตอรพร้อมอปกรณ

จานวน

88,000 บาท

จานวน

17,200 บาท

คาจัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร

จานวน

15,000 บาท

า รับจัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาว
ดา ชนิด Network บบที่ 2 จานวน 1 คร่อง ๆ
ละ 15,000 บาท คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ของกระทรวงดิจิทัลน
คาจัดซ้ออปกรณกระจาย ัญญาณไร้ าย

จานวน

138,000 บาท

า รับจัดซ้อคอมพิว ตอร า รับงาน านักงาน
จานวน 4 ชด ละ 22,000 บาท (จอคอมไมน้อยกวา 19
นิ้ว) คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ของกระทรวงดิจิทัลน
คาจัดซ้อ คร่องพิมพ บบ มึกฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ
า รับจัดซ้อ คร่องพิมพ บบฉีด มึก พร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 4 คร่อง
ราคา คร่องละ 4,300 บาทคณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐาน
ครภัณฑคอมพิว ตอร ของกระทรวงดิจิทัลน

า รับจัดซ้ออปกรณกระจาย ัญญาณไร้ าย (Access Point)
บบ 2 จานวน 6 คร่อง ราคา คร่องละ 23,000.-บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร
ของกระทรวงดิจิทัลน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

2,864,000 บาท

รวม

2,864,000 บาท

จานวน

2,864,000 บาท

อาคารตาง ๆ
โครงการ ร้าง ลง รียนร้( ลียน บบธรรมชาติ) พ่อ ง ริม
จินตนาการ ละพัฒนาการที่ดี า รับ ด็ก
า รับ ปนคาใช้จายในการโครงการ ร้าง ลง รียนร้( ลียน บบ
ธรรมชาติ) พ่อ ง ริมจิตนาการ ละพัฒนาการที่ดี า รับ
ด็ก ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 2
รายละ อียดตาม บบ ปลนของกองชาง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 3
น้า17 นวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราชการ
โครงการ นับ นนอา ารกลางวัน
า รับจาย ปนคา นับ นนอา ารกลางวัน จัด รรใ ้
อนบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรง รียนใน ขต ทศบาลที่ ังกัด
านักงาน ขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีรัมย ขต 1
จานวน 716 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน (จัด
รร 100%) โดย ยกตามโรง รียนดังนี้
- โรง รียน นศิริอน รณ จานวน 371 คน ตั้ง
ไว้ 1,484,000.- บาท
- โรง รียนบ้านโคกวัด จานวน 155 คน ตั้งไว้ 620,000
.- บาท
- โรง รียนบ้านโคก ะอาดวิทยาคาร จานวน 98 คน ตั้งไว้
392,000.- บาท
- โรง รียนคงชัย ิทธิวิทยา จานวน 39 คน ตั้งไว้ 156,000
.- บาท
- โรง รียนประกาศธรรมคณวิทยา จานวน 53 คน
ตั้งไว้
212,000.- บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

14,698,900 บาท

รวม

4,500,400 บาท

รวม

4,500,400 บาท

งิน ดอนพนักงาน

จานวน

1,996,320 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอนใ ้ กพนักงาน ทศบาลที่ ังกัดกอง
าธารณ ขฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งินประจาตา นง

จานวน

78,000 บาท

า รับพนักงานผ้ที่ได้รับ งินประจาตา นง ตามกฎ มายวาด้วย
งิน ดอน ละ งินประจาตา นง ซึ่งมี ิทธิได้รับคาตอบ ทน ปน
ราย ดอน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ได้รับ
คาตอบ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

2,272,080 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอน รอคาจ้างของพนักงานจ้างที่ ังกัดกอง
าธารณ ขฯ
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

154,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างที่ ังกัด
กอง าธารณ ขฯ
งบดาเนินงาน

รวม

9,685,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รอ
คาอา ารทาการนอก วลาใ ้ กพนักงาน ละลกจ้างที่ได้รับคา ั่ง
ใ ้มาปฏิบัติงานนอก วลาราชการ อัน ปนภารกิจ น้าที่ของกอง
าธารณ ขฯ ตามระ บียบของทางราชการ
คา ชาบ้าน
จานวน

50,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านใ ้ กพนักงานใน ังกัดกอง าธารณ
ขฯ ผ้มี ิทธิตามระ บียบของทางราชการ
งินชวย ลอการศึกษาบตร

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

า รับจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน
ทศบาล ตลอดจนลกจ้าง ละผ้มี ิทธิตามระ บียบของทาง
ราชการ

จานวน
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ค่าใช้สอย

รวม

5,845,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของ
กอง าธารณ ขฯ ได้ ก คาถาย ละ ย็บ อก าร การ ชา
ทรัพย ิน คาจ้าง มาบริการทาความ ะอาด คาจ้าง มา รง
งาน คาประกันภัยรถยนต คาโฆษณา ละ ผย พร คาจ้าง
มาบริการ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง ที่อยในความด ลรับผิด
ชอบของกอง าธารณ ขฯ
รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
จานวน

15,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-คารับรองในการต้อนรับบคคล รอคณะบคคล ตั้งไว้ 15,000
บาท
า รับ ปนคาใช้จายตางๆ ชน คาอา าร คา คร่องด่ม คาของ
ขวัญ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยว น่องกับการรับรองในการต้อนรับ
บคคล รอคณะบคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาด
งาน รวมถึง ผ้ ข้ารวมประชม ละ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้อง ซึ่งรวม
ต้อนรับบคคล รอคณะบคคล
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
า รับ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้างที่
ังกัดกอง าธารณ ขฯ ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พัก คา
พา นะ ฯลฯ ละคาใช้จายในการฝึกอบรม ละ ัมมนาตาม ผน
การอบรมของ ถาบันพัฒนาบคลากรท้องถิ่น กรม ง ริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของ านักงานท้องถิ่น
จัง วัด ตามโครงการความรวมมอกับ ถาบันการศึกษา ละของ
ถาบันอ่นๆ ตามคา ั่ง ละระ บียบของทางราชการ

จานวน

30,000 บาท
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คาบารงรักษา ละซอม ซม

จานวน

800,000 บาท

รวม

3,470,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด านักงาน ชน กระดาษถาย อก าร คลิป
ทปใ กาว ซอง ฟ้ม อก าร ฟ้ม นอ ซ็น ตรายาง ลวด ย็บ
กระดาษ คร่อง ย็บกระดาษ คร่องคานวณ ลข ตะ กรงวาง
อก าร ละวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฎิบัติงานของ
กอง าธารณ ขฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ฟิว บต ตอรรี่ ถานไฟฉาย รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยว
ข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง าธารณ ขฯ คานวณตั้งจาย
ไว้ตลอดปี
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

200,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน ปรง ถังรองรับ
ขยะ ไม้กวาด ขง ถงดา น้ายาทาความ ะอาด กระดาษ
ทิชช รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
าธารณ ขฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดกอ ร้าง
จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการบารงรักษา รอซอม ซมทรัพย ินที่
ชารด ีย าย รอ ่อม ภาพ ที่อยในความด ลรับผิดชอบของ
กอง าธารณ ขฯ ทั้งใน วนที่ ปนครภัณฑ ละทรัพย ิน
อ่น ชน วั ดตางๆ พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วั ด านักงาน

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดกอ ร้าง ชน ไม้ตางๆ ทิน นอร ี ปรง
ทา ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รอซี มนตบล
อก กระ บ้อง ตะป ค้อน จอบ ล่อย ล็ก ้น ทอน้าประปา รอ
วั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง าธารณ
ขฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
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วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละขน
ง ชน บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน ายไมค พลา กระจกมอง
ข้างรถยนต ม้อน้ารถยนต กันชนรถยนต รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยว
ข้อง พ่อใช้กับยานพา นะของกอง าธารณ ขฯ คานวณตั้งจายไว้
ตลอดปี
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
จานวน

3,000,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันกาด ก งต้ม น้ามันจาร
บี ถาน น้ามัน คร่อง รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยาน
พา นะ ละ คร่องจักรกลของกอง าธารณ ขฯ คานวณตั้งจายไว้
ตลอดปี
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

80,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ชน คา ผนบันทึก
ข้อมล ตลับผง มึก า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร มึก ติม
า รับ คร่องพิมพ บบอิ้ง จท ผนกรอง ง มา รอวั ดอ่น
ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง าธารณ ขฯ คานวณ
ตั้งจายไว้ตลอดปี
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
า รับจาย ปนคาโทรศัพททางไกลภายในประ ทศ ละคาใช้จาย
ที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ชน คา ชา คร่อง คา ชา ลข มาย
โทรศัพท คาบารงรักษา าย ฯลฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

513,500 บาท

รวม

513,500 บาท

จานวน

11,900 บาท

จานวน

32,400 บาท

จานวน

8,200 บาท

จานวน

18,500 บาท

ครภัณฑ านักงาน
คาจัดซ้อ ก้าอี้
า รับจัดซ้อ ก้าอ้ านักงาน รายละ อียด ดังนี้
- ก้าอี้ านักงานมีที่ท้าว ขน ปรับระดับได้ ขนาดไมน้อย
กวา 67x70x125 ซม. จานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
- ก้าอี้ านักงานมีที่ท้าว ขน ปรับระดับได้ ขนาดไมน้อย
กวา 60x70x100 ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,700 บาท รวม ปน
งิน 7,400 บาท

คาจัดซ้อ คร่องปรับอากาศ
า รับจัดซ้อ คร่องปรับอากาศ ขนาดไมน้อยกวา 24,000 บีที
ย จานวน 1 คร่อง คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐาน
ครภัณฑ ของ านักงบประมาณ

คาจัดซ้อต้บาน ล่อนกระจก
า รับจัดซ้อต้บาน ล่อนกระจก ขนาด 5 ฟต จานวน 2 ลัง ๆ
ละ 4,100 บาท

คาจัดซ้อโตะทางาน
า รับจัดซ้อโตะทางาน รายละ อียด ดังนี้
- โตะทางาน ขนาดไมน้อยกวา 120x60x70 ซม. จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 5,500 บาท ปน งิน 11,000 บาท
- โตะทางาน ขนาดไมน้อยกวา 150x75x75 ซม. จานวน 1 ตัว ๆ
ละ 7,500 บาท

น้า : 44/72

วันที่พิมพ : 27/10/2563 09:34:10

ครภัณฑวิทยาศา ตร รอการ พทย
คาจัดซ้อ คร่องพน มอกควัน

จานวน

118,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

300,000 บาท

า รับจัดซ้อ คร่องพน มอกควัน ถังบรรจน้ายาไมน้อยกวา 6
ลิตร กาลัง คร่องยนตไมน้อยกวา 25 รงม้า จานวน 2 คร่อง ๆ
ละ 59,000 บาท
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 124 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
ครภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซ้อคอมพิว ตอรพร้อมอปกรณประกอบ
า รับ ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร า รับงาน านัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1
คร่อง คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ของกระทรวงดิจิทัลน

คาจัดซ้อ คร่องพิมพ
า รับจัดซ้อ คร่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ จานวน 1 คร่อง คณลักษณะพ้นฐานตาม
มาตรฐานครภัณฑคอมพิว ตอร ของกระทรวงดิจิทัลน
คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ
า รับ ปนคาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑขนาดใ ญ ที่อยใน
ความด ลรับผิดชอบของกอง าธารณ ขฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,085,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

650,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

550,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการป้องกัน ละควบคมโรคไข้ ลิอดออก

า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กประชาชน
ละ กนนา ขภาพในท้องถิ่น คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด การ
จัดกิจกรรมรณรงค จัดทา ่อประชา ัมพันธ กิจกรรมฉีดพน
มอกควันป้องกัน ละควบคมโรค กิจกรรม ยอดทรายอะ บท
กิจกรรมพัฒนา ละปรับปรงทางกายภาพ กิจกรรมการประชม ม
บ้าน คา งินรางวัล คาตอบ ทนคณะกรรมการ ละดา นินกิจกรรม
อ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 75 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการป้องกัน ละควบคมโรคในท้องถิ่น โรคติดตอตามฤดกาลใน จานวน
ขต ทศบาล
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กประชาชน
ในท้องถิ่น คา มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ
คร่องด่ม คา ชา ถานที่ คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด การจัดกิจกรรม
รณรงค จัดทา ่อประชา ัมพันธ ฉีควัคซีนป้องกันโรค คาวั ด
อปกรณ ละดา นินกิจกรรมอ่นๆ ที่ กี่ยวข้องใน ร่องโรคติดตอที่
กิดขึ้นในท้องถิ่น
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า75 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/10/2563 09:34:10

โครงการป้องกัน ละควบคมโรคพิษ นัขบ้าตามโครงการ ัตวปลอด จานวน
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ นัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. ม ด็จ
พระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬา ภรณวลัยลักษณ อัครราชกมารี
กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ ก
ประชาชน กนนา ขภาพ อา า มัครปศ ัตวในท้องถิ่น การจัด
กิจกรรมรณรงค จัดทา ่อประชา ัมพันธ คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษ นัขบ้า กิจกรรมผาตัดทา
มัน คา วชภัณฑ ละวั ดทางการ พทย กิจกรรม ารวจ ละขึ้น
ทะ บียน ัตว ละดา นินกิจกรรมอ่นๆ ที่ กี่ยวข้องใน ร่องโรคพิษ
นัขบ้า
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 77 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการผ้ งวัยใ ใจ ขภาพ
จานวน
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กผ้ งอาย ผ้
ด ล ละ กนนา ขภาพในท้องถิ่น ใ ้มีความร้ ร่องการด ล
ขภาพ การออกกาลังกาย การรับประทานอา าร คา
มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้
จายในพิธี ปิด-ปิด การจัดกิจกรรมรณรงค การจัดกิจกรรมตรวจ
คัดกรอง ขภาพ การติดตาม ยี่ยมบ้าน จัดทา ่อประชา
ัมพันธ คาวั ด ละอปกรณ ละคาใช้ จายอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 76 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)

น้า : 46/72

50,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 47/72
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โครงการฝึกอบรม ละศึกษาดงาน พ่อพัฒนาศักยภาพ กนนาด้าน
ขภาพในชมชน

จานวน

300,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดอบรม ละศึกษาดงานของ กนนา
ด้าน ขภาพ ชน คาจัด ถานที่ คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยาการ คาอา าร คาอา าร
วาง ละ คร่องด่ม คาวั ด ละอปกรณ คาจ้าง มายานพา นะ คา
ชาที่พัก ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 109 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการ ยาวชนอิ าณรักษ ขภาพ
จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กนัก รียน
ละ ยาวชนในท้องถิ่น ใ ้มีความร้ ร่องการด ล ขภาพ การจัด
กิจกรรมรณรงค จัดทา ่อประชา ัมพันธ คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด ละ
คาใช้จายอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 76 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการ ง ริมงานด้าน ขาภิบาลอา าร ละค้มครองผ้บริโภค
จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กประชาชน
ละผ้จา นายอา ารในท้องถิ่น คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด การ
จัดกิจกรรมรณรงค จัดทา ่อประชา ัมพันธ กิจกรรมการตรวจ
ารปน ปื้อนในอา าร จัดซ้อชดทด อบอา าร คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 75 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)

น้า : 48/72
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โครงการ ง ริมพัฒนาการ ด็กปฐมวัย

จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กผ้
ปกครอง คณครพี่ ลี้ยง กนนา ขภาพ ละประชาชนในท้อง
ถิ่น ใ ้มีความร้ ร่องการด ล ขภาพ ด็กปฐมวัย ใ ้มีพัฒนาการที่
มาะ มตามวัย คา มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง
ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด กิจกรรมรณรงคตรวจคัด
กรอง ขภาพ ละพัฒนาการ จัดทา ่อประชา ัมพันธ คาวั ด
ละอปกรณ ละคาใช้จายอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 75 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการ ง ริม ขภาพมารดา ทารก รก กิด ละ ด็กปฐมวัย
จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กประชาชน
ในท้องถิ่น ญิงตั้งครรภ ละ ญิง ลังคลอด คา มนาคณ
วิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา ชา ถานที่ คา
ใช้จายในพิธี ปิด-ปิด การจัดกิจกรรมรณรงคออก ยี่ยมบ้าน ญิง
ลังคลอด ทารก รก กิด จัดทา ่อประชา ัมพันธ คาวั ด
อปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า75 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการออก นวยบริการ าธารณ ข คล่อนที่
จานวน

30,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในกิจกรรมการออก นวยบริการ าธารณ ข
คล่อนที่ ได้ ก คาตอบ ทน พทย พยาบาล จ้า น้าที่ าธารณ
ข ละ วิชาชีพทางการ พทย การจัดกิจกรรมรณรงค จัดทา
่อประชา ัมพันธ คาวั ด ละอปกรณ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยว
ข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 77 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รอการ พทย
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดวิทยาศา ตร รอการ พทย ชน น้ายา
ตางๆ คมีภัณฑ วัคซีน ทรายอะ บท วชภัณฑ าลี ผ้าพัน
ผล ละวั ดอ่นที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
าธารณ ขฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 49/72
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งบเงินอุดหนุน

รวม

435,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

435,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

974,500 บาท

งบลงทุน

รวม

974,500 บาท

รวม

974,500 บาท

จานวน

480,000 บาท

งินอด นน วนราชการ
อด นนปศ ัตวอา ภอ มองบรีรัมย
งินอด นน า รับขับ คล่อนโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ นัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. ม ด็จพระ
จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกมารี กรม
พระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ่อจัดซ้อวัคซีน ละวั ด
วชภัณฑในการดา นินการฉีดวัคซีนป้องกัน ละควบคมโรคพิษ
นัขบ้า รวมทั้งผาตัดทา มัน นัข ละ มว
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 79 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
งินอด นนกิจการที่ ปน าธารณประโยชน
อด นนคณะกรรมการ มบ้าน/ชมชน
งินอด นน า รับดา นินงานตาม นวทางโครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ข พ่อ นับ นนคณะกรรมการ มบ้าน/ชมชน จัด
ทาโครงการตามพระราชดาริด้าน าธารณ ข อยางน้อย 3
โครงการ
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 น้า 80 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการติดตั้งไฟทาง ง วางพลังงาน งอาทิตย
ารับ ปนคาใช้จายในการติดตั้งไฟฟ้า ง วางพลังงาน ง
อาทิตยภายใน ขต ทศบาลตาบลอิ าณ รายละ อียดตาม บบ
ปลนของกองชาง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 3
น้า 7 นวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง)

น้า : 50/72

วันที่พิมพ : 27/10/2563 09:34:10

โครงการปรับ ปลี่ยนไฟฟ้า ง วาง าธารณะ

จานวน

494,500 บาท

รวม

550,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

550,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

550,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

รวม

4,420,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

4,420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,220,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการปรับ ปลี่ยนไฟฟ้า ง วาง าธารณะ
ภายใน ขต ทศบาลตาบลอิ าณ รายละ อียดตาม บบ ปลนของ
กองชาง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 45 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชาง)
งานสวนสาธารณะ

วั ดการ กษตร
า รับจัดซ้อวั ดการ กษตร ชน บัวรดน้า กรรไกรตัด ญ้า พันธ
พช ป๋ย วั ด พาะชา ผ้าใบ รอพลา ติก าร คมีป้องกัน ละ
กาจัดศัตรพช อปกรณในการขยายพันธพช ฯลฯ ใช้ในการปฏิบัติ
งานของกอง าธารณ ขฯ 50,000 บาท กอง
ชาง 200,000 บาท กองการศึกษา 200,000 บาท กอง
วั ดิการฯ 100,000 บาท
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะใน ถานศึกษา ละชมชน
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กประชาชน
ใน มบ้าน ละนัก รียนใน ถานศึกษา คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม การศึกษาดงาน กิจกรรมจัด
ตั้งธนาคารขยะใน ถานศึกษา ละชมชน คาจัดกิจกรรม
รณรงค คาจัดทา ่อประชา ัมพันธ คาวั ด ละอปกรณ คาจ้าง
มารถโดย าร ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 100
นวยงานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
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โครงการบริ ารจัดการขยะ ละกาจัดขยะมลฝอยใน ขต ทศบาล

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมประชาคมใน ม
บ้าน ถานศึกษา การศึกษาดงาน การจัดกิจกรรมรณรงค คา
มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
ละอปกรณ คาจ้าง มารถโดย าร คาจัดกิจกรรมรณรงคคัด ยก
ขยะมลฝอย คาจัดทา ่อประชา ัมพันธ คาจัดกิจกรรมประกวด
มบ้าน คา งินรางวัล คาตอบ ทนกรรมการ ละคาใช้จายอ่นที่
กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 100 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการ ยาวชนอิ าณ รักษ ิ่ง วดล้อม
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กนัก รียน
ละ ยาวชนในพ้นที่ตาบลอิ าณ ใ ้มีความร้ ร่องการด ลรักษา ิ่ง
วดล้อม การจัดการขยะ น้า ีย อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ คา
มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด
ละอปกรณ คาจัดกิจกรรมรณรงค คาจัดทา ่อประชา ัมพันธ คา
ใช้จายในพิธี ปิด-ปิด ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 98 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการ ง ริมการใช้ป๋ย/ ารอินทรียจากการ ปรรปขยะอินทรีย
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชม การ ง ริมการใช้ป๋ย
ารอินทรียจากการ ปรรปขยะอินทรีย คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด ละอปกรณ คาจัดทา
่อประชา ัมพันธ คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด ละคาใช้จายอ่นที่
กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 48 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
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โครงการ ง ริมการมี วนรวมของชมชนในการจัดการด้าน ิ่ง วด
ล้อม

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมประชาชนในท้อง
ถิ่น คา มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาวั ด ละอปกรณ คาจัดทา ่อประชา ัมพันธ คาใช้จายใน
พิธี ปิด-ปิด คาจัดกิจกรรมรณรงค ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 98 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการ ง ริมศักยภาพชมชนในการจัดการขยะ
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมประชาคมใน ม
บ้าน การศึกษาดงาน การจัดกิจกรรมรณรงค คา มนาคณ
วิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด ละ
อปกรณ คาจ้าง มารถโดย าร คาจัดกิจกรรมรณรงคคัด ยกขยะ
มลฝอย คาจัดทา ่อประชา ัมพันธ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 100 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการ นับ นนอปกรณการใช้ประโยชนจาก ศษวั ด ลอใช้
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชม การ ง ริมการใช้
ประโยชนจาก ศษวั ด ลอใช้ คา มนาคณวิทยากร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวั ด ละอปกรณ คาจัดทา
่อประชา ัมพันธ คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด ละคาใช้จายอ่นที่
กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 48 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
งินอทิศคากาจัดขยะมลฝอย
า รับ ปนคาใช้จายในการกาจัดขยะมลฝอยใ ้ ก ทศบาล มอง
บรีรัมย
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ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

วั ด คร่อง ตงกาย

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด คร่อง ตงกาย ชน ้อ รอง ท้าบช
มวก ผ้าปิดปาก-จมก ชดกันฝนฯลฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ
กอง าธารณ ขฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดอ่น

จานวน

100,000 บาท

รวม

4,207,160 บาท

รวม

2,300,160 บาท

รวม

2,300,160 บาท

งิน ดอนพนักงาน

จานวน

1,741,200 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอนใ ้ กพนักงาน ทศบาลที่ ังกัดกอง
วั ดิการ ังคม คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

า รับพนักงานผ้ที่ได้รับ งินประจาตา นง ตามกฎ มายวาด้วย
งิน ดอน ละ งินประจาตา นง ซึ่งมี ิทธิได้รับคาตอบ ทน ปน
ราย ดอน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ได้รับ
คาตอบ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

504,960 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอน รอคาจ้างของพนักงานจ้างที่ ังกัดกอง
วั ดิการ ังคม
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

12,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อถังรองรับขยะมลฝอย า รับรองรับขยะมล
ฝอยระดับชมชน ละ า รับคัด ยกขยะมลฝอยระดับครัว รอน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างที่ ังกัด
กอง วั ดิการ ังคม
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งบดาเนินงาน

รวม

1,837,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รอ
คาอา ารทาการนอก วลาใ ้ กผ้ที่ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติงาน รง
ดวนนอก วลาราชการ อัน ปนภารกิจ น้าที่ของกอง วั ดิการ
ังคม ตามระ บียบของทางราชการ
งินชวย ลอการศึกษาบตร
จานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

า รับจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน
ทศบาล ตลอดจนลกจ้าง ละผ้มี ิทธิตามระ บียบของทาง
ราชการ
ค่าใช้สอย

รวม

1,490,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับ ปนคาใช้จาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ได้ ก คา ข้าปก ย็บ
ลม อก าร ละคาใช้จายอ่นๆ ชน คาโฆษณา ละ ผย พร คา
จ้าง มาบริการ คา ชาทรัพย ิน คาธรรม นียม คาลงทะ บียน
ตางๆ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ
า รับ ปนคาใช้จายตามโครงการ รอลักษณะงาน ดังนี้
คารับรองในการต้อนรับบคคล รอคณะบคคล า รับ ปนคาใช้
จายตางๆ ชน คาอา าร คา คร่องด่ม คาของขวัญ ละคาใช้จาย
อ่นที่ กี่ยว น่องกับการรับรองในการต้อนรับบคคล รอคณะบคคล
ที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดงาน ละ จ้า น้าที่ที่ กี่ยว
ข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบคคล รอคณะบคคล
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รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

60,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้างที่
ังกัดกอง วั ดิการ ังคม ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พัก คาพา นะ ฯลฯ ละคาใช้จายในการฝึกอบรม ละ ัมมนา
ตาม ผนการอบรมของ ถาบันพัฒนาบคลากรท้องถิ่น กรม ง
ริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของ านักงาน
ท้องถิ่นจัง วัด ตามโครงการความรวมมอกับ ถาบันการ
ศึกษา ละของ ถาบันอ่นๆ ตามคา ั่ง ละระ บียบของทาง
ราชการ
คาบารงรักษา ละซอม ซม

จานวน

15,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการบารงรักษา รอซอม ซมทรัพย ินที่
ชารด ีย าย รอ ่อม ภาพ ที่อยในความด ลรับผิดชอบของ
กอง วั ดิการ ังคม ทั้งใน วนที่ ปนครภัณฑ ละทรัพย ิน
อ่น ชน วั ดตางๆ พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

235,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด านักงาน ชน กระดาษถาย อก าร คลิป
ทปใ กาว ซอง ฟ้ม อก าร ฟ้ม นอ ซ็น ตรายาง ลวด ย็บ
กระดาษ คร่อง ย็บกระดาษ คร่องคานวณ ลข ตะ กรงวาง
อก าร ละวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฎิบัติงานของ
กอง วั ดิการ ังคมคานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

5,000 บาท

วั ด านักงาน

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้
กวาด ขง ผ้าปโตะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ก้วน้า จานรอง กระจก
งา น้าจดที่ซ้อจาก อกชน ถาด มีด กระติกน้าร้อน ถัง ก รอ
วั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง วั ดิการ
ังคม คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
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วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

10,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน ัญญาณไฟ
ฉก ฉิน อะไ ลรถยนต บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน าย
ไมค พลา กระจกมองข้างรถยนต ม้อน้ารถยนต กันชนรถ
ยนต รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยานพา นะของกอง
วั ดิการ ังคม คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
จานวน

70,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันกาด ก งต้ม น้ามันจาร
บี ถาน น้ามัน คร่อง รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยาน
พา นะของกอง วั ดิการ ังคม คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดคอมพิว ตอร
า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ชน คา ผนบันทึก
ข้อมล ตลับผง มึก า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร มึก ติม
า รับ คร่องพิมพ บบอิ้ง จท ผนกรอง ง มา รอวั ดอ่น
ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง วั ดิการ
ังคม คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
า รับจาย ปนคาโทรศัพททางไกลภายในประ ทศของกอง
วั ดิการ ังคม ละคาใช้จายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้
บริการ ชน คา ชา คร่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท คาบารงรักษา
าย ฯลฯ คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

100,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ครภัณฑ านักงาน
คาจัดซ้อโตะอ นกประ งค
า รับจัดซ้อโตะอ นกประ งค ขาชบโคร มี่ยม ขนาดไมน้อยกวา
180x60x75 ซม. จานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท รวม ปน
งิน 40,000 บาท

น้า : 57/72

วันที่พิมพ : 27/10/2563 09:34:10

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,370,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,370,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,370,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

งินอด นนกิจการที่ ปน าธารณประโยชน
อด นนคณะกรรมการพัฒนา ตรี(กพ อ.) มองบรีรัมย
า รับจาย ปนคาดา นินงานจัดกิจกรรมรวมพลังองคกร ตรี
อา ภอ มองบรีรัมย น่องในโอกา วัน ม งชาติ พ่อถวาย ปน
ราชกศล ด ม ด็จพระนาง จ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 109 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการคาราวาน ริม ร้าง ด็ก
า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาจ้าง มายานพา นะ คา ชาที่พัก ละ
คาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 86 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการผลิตป๋ยอินทรียชีวภาพ
า รับ ปนคาใช้จายในโครงการผลิตป๋ยอินทรียชีวภาพ ละคาใช้
จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 3
น้า 21 นวยงานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
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โครงการฝึกอบรม ละจัดตั้งศนยยติธรรมชมชนตาบล

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบด ลผ้ งอาย ละพัฒนาคณภาพชีวิต(โรง รียน จานวน
ร้าง ข มวัย)

200,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 108 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด)
โครงการฝึกอบรม ละศึกษาดงาน พ่อพัฒนาศักยภาพ กนนา ละ
มาชิกอา า มัคร ปกป้อง ถาบัน(อ ป.)
า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายใน
พิธี ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คา
จ้าง มายานพา นะ คา ชาที่พัก ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 108 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด)

า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาจ้าง มายานพา นะ คา ชาที่พัก ละ
คาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 84 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
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โครงการพาลกจง ลาน ข้าวัด

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาจ้าง มายานพา นะ คา ชาที่พัก ละ
คาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 86 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการวันคนพิการ ากล
า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาจัดนิทรรศการ คา งินรางวัล ละคาใช้
จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการวันผ้ งอาย งชาติ
า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาจัดนิทรรศการ คา งินรางวัล ละคาใช้
จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการศนยการ รียนร้ทางการ กษตรตาม นวทางปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอ พียง
า รับ ปนคาใช้จายโครงการศนยการ รียนร้การ กษตรตาม นว
ทางปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 47 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
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โครงการ ง ริมประชาธิปไตย ละการปกครองท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท

โครงการ นับ นนการจัดกิจกรรมของชมรมผ้ งอาย กลม ตรี กลม จานวน
ยาวชน กลมคนพิการ คณะกรรมการชมชน ละศนยพัฒนาครอบ
ครัวฯ

200,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดประชม า รับผ้นาชมชน ละ
ประชาชน ในการจัดกิจกรรมตางๆ พ่อ ง ริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ละการปกครองท้องถิ่น ชน คาจัด ตรียม
ถานที่ คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 108 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด)

า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาจ้าง มายานพา นะ คา ชาที่พัก ละ
คาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการ ร้างความปรองดอง มานฉันทระดับท้องถิ่น
า รับ ปนคาใช้จายในการจัดประชม า รับผ้นาชมชน ละ
ประชาชน ในการจัดกิจกรรมตางๆ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 108 นวย
งานที่รับผิดชอบ านักปลัด)

จานวน

20,000 บาท
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โครงการอบรม ง ริมอาชีพตางๆใน ขต ทศบาล

จานวน

50,000 บาท

รวม

826,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

750,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

750,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายโครงการฯ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใช้จายในพิธี
ปิด-ปิด การอบรม คา มนาคณวิทยากร คาวั ดอปกรณ คาตอบ
ทนผ้ ข้ารับการอบรม คาจ้าง มายานพา นะ คา มล็ดพันธ
พช พันธผัก ละ พันธ ัตวตางๆ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 46 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง วั ดิการ ังคม)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการ ขงขันกีฬาต้านยา พติด
า รับ ปนคาใช้จายในการจัดการ ขงขันกีฬาต้านยา พติด
ชน คาชดกีฬา คาอา าร ละ คร่องด่ม คาจัด ถานที่
คาวั ดอปกรณที่ใช้ในการจัดการ ขงขัน คาใช้จายในการประชา
ัมพันธ คา งินรางวัล ละถ้วยรางวัล คาใช้จายในพิธี ปิด-ปิดการ
ขงขัน คาตอบ ทน จ้า น้าที่ตัด ิน ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยว
ข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 90 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
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โครงการคายศิลปะ พ่อพัฒนาความคิด ร้าง รรค า รับ ยาวชน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

76,000 บาท

รวม

76,000 บาท

จานวน

76,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงการคายศิลปะ พ่อพัฒนา
ความคิด ร้าง รรค า รับ ยาวชน ชน คาตอบ ทนวิทยากร
คาวั ดอปกรณที่ใช้ในการจัดโครงการ คาจ้าง มาบริการ
คาจัด ถานที่ คาอา าร ละ คร่องด่ม คาใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยว
ข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 95 นวย
งานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
โครงการจัดซ้อ ่อ ละวั ดอปกรณนันทนาการ า รับ ด็ก
า รับจัดซ้อ ่อ ละวั ดอปกรณนันทนาการ า รับ ด็ก
ของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 1,2 ละโรง รียนอนบาล
ทศบาลอิ าณ 1,2
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 91 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑกีฬา
คาจัดซ้อ ปริงบอรด( ทรมโพลีน)
า รับจัดซ้อ ปริงบอรด ( ทรมโพลีน) ขนาดไมน้อยกวา 16 ฟต
รับน้า นักได้ไมน้อยกวา 200 กิโลกรัม จานวน 2 ชดๆ
ละ 38,000 บาท า รับศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลอิ าณ 1,2
ละโรง รียนอนบาล ทศบาลอิ าณ 1,2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

500,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

โครงการจัดงานประ พณี งกรานต ละ มโภชพระบรมราชาน าวรีย จานวน
ม ด็จพระพทธยอดฟ้าจฬาโลกม าราช (รัชกาลที่ 1)

350,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวัน าคัญ
พ่อจาย ปนคาใช้จายในการจัดงานกิจกรรมวัน าคัญทาง
ราชการ
งานรัฐพิธี วัน าคัญทางศา นา ประ พณีวัฒนธรรมของท้อง
ถิ่น
ได้ ก วันปิยะม าราช วัน ฉลิมพระชนมพรรษา วันขึ้นปี
ใ ม
วันมาฆบชา วันวิ าขบชา ปนต้น ชน คา คร่องไทยธรรม
คาปัจจัยถวายพระ คาจัด ถานที่ คาอา ารถวายพระ คา
ดอกไม้ธป ทียน ละ รออปกรณ/วั ดอ่นๆที่จา ปนต้องใช้
ประกอบในการจัดงานนั้นๆ รออานวยความ ะดวกใ ้กับ
ประชาชน พ่อ ข้ารวมงานรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 93 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดงานประ พณีวัน งกรานตฯ ชน
คาจ้าง มาบริการ คาของชารวย คาตอบ ทนคณะกรรมการ
ตัด ินการประกวด คาวั ดอปกรณตาง ๆ ที่ใช้ในการจัด
โครงการ ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 93 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
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โครงการอบรม ง ริมภมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการ กะ ลัก ทียน
พรรษา

จานวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

า รับ ปนคาดา นินการตามโครงการจัดงานประ พณีขึ้น ขาพนม
ร้ง ณ อทยานประวัติศา ตรพนมร้ง อา ภอ ฉลิมพระ กียรติ
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 114 นวย
งานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
อด นน านักงานจัง วัดบรีรัมย
จานวน

10,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการจัดโครงกรฯ ชน คาวั ดอปกรณ
คาจ้าง มาบริการ คา มนาคณวิทยากร ละคาใช้จายอ่น ๆ ที่
กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 94 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งินอด นน วนราชการ
อด นนที่ทาการปกครองจัง วัดบรีรัมย

า รับ ปนคาดา นินการตามโครงการจัดงานอนรักษประ พณี
วัฒนธรรม มองบรีรัมย (วัน ถาปนา มอง ปะ)
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 114 นวย
งานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

15,863,150 บาท

รวม

6,076,560 บาท

รวม

6,076,560 บาท

งิน ดอนพนักงาน

จานวน

3,330,000 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอนใ ้ กพนักงาน ทศบาลที่ ังกัดกอง
ชาง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

า รับจาย ปนคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มตางๆ า รับ
พนักงานที่ ังกัดกองชาง
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งินประจาตา นง

จานวน

121,200 บาท

า รับพนักงานผ้ที่ได้รับ งินประจาตา นง ตามกฎ มายวาด้วย
งิน ดอน ละ งินประจาตา นง ซึ่งมี ิทธิได้รับคาตอบ ทน ปน
ราย ดอน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ได้รับ
คาตอบ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

2,408,160 บาท

า รับจาย ปน งิน ดอน รอคาจ้างของพนักงานจ้างที่ ังกัดกอง
ชาง
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

150,000 บาท

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนักงานจ้างที่ ังกัด
กองชาง
งบดาเนินงาน

รวม

9,654,000 บาท

รวม

524,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รอ
คาอา ารทาการนอก วลาใ ้ กผ้ที่ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติงาน รง
ดวนนอก วลาราชการ อัน ปนภารกิจ น้าที่ของกองชาง ตาม
ระ บียบของทางราชการ
คา ชาบ้าน
จานวน

144,000 บาท

า รับจาย ปนคา ชาบ้านใ ้ กพนักงานใน ังกัดกองชางผ้มี ิทธิ
ตามระ บียบของทางราชการ
งินชวย ลอการศึกษาบตร
จานวน

80,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

า รับจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน
ทศบาล ตลอดจนลกจ้าง ละผ้มี ิทธิตามระ บียบของทาง
ราชการ
ค่าใช้สอย

รวม

6,200,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับ ปนคาใช้จาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของ
กองชาง ได้ ก คา ข้าปก ย็บ ลม อก าร คาระวางบรรทก คา ชา
ทรัพย ิน คาจ้าง มาบริการในการบารงรักษา คาธรรม นียมการ
ติดตั้งมิ ตอรไฟฟ้า คาถายพิมพ ขียว บบ ปลน คาประกันภัยรถ
ยนต ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
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รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

200,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้างที่
ังกัดกองชาง ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พัก คา
พา นะ ฯลฯ ละคาใช้จายในการฝึกอบรม ละ ัมมนาตาม ผน
การอบรมของ ถาบันพัฒนาบคลากรท้องถิ่น กรม ง ริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของ านักงานท้องถิ่น
จัง วัด ตามโครงการความรวมมอกับ ถาบันการศึกษา ละของ
ถาบันอ่นๆ ตามคา ั่ง ละระ บียบของทางราชการ
คาบารงรักษา ละซอม ซม
จานวน

1,000,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายในการบารงรักษา รอซอม ซมทรัพย ินที่
ชารด ีย าย รอ ่อม ภาพ ที่อยในความด ลรับผิดชอบของ
กองชาง ทั้งใน วนที่ ปนครภัณฑ ละทรัพย ินอ่น ชน วั ด
ตางๆ พ่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

2,900,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด านักงาน ชน กระดาษถาย อก าร คลิป
ทปใ กาว ซอง ฟ้ม อก าร ฟ้ม นอ ซ็น ตรายาง ลวด ย็บ
กระดาษ คร่อง ย็บกระดาษ คร่องคานวณ ลข ตะ กรงวาง
อก าร ละวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฎิบัติงานของ
กองชาง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
จานวน

1,000,000 บาท

วั ด านักงาน

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ฟิว รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองชาง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
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วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้
กวาด ขง ผ้าปโตะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ก้วน้า จานรอง กระจก
งา น้าจดที่ซ้อจาก อกชน ถาด มีด กระติกน้าร้อน ถัง ก รอ
วั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ชาง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ดกอ ร้าง

จานวน

500,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดกอ ร้าง ชน ไม้ตางๆ ทิน นอร ี ปรง
ทา ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รอซี มนตบล
อก กระ บ้อง ตะป ค้อน จอบ ล่อย ล็ก ้น ทอ รอวั ด
อ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองชางคานวณตั้ง
จายไว้ตลอดปี
วั ดยานพา นะ ละขน ง
จานวน

200,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละขน ง ชน ัญญาณไฟ
ฉก ฉิน อะไ ลรถยนต บต ตอรี่ ยางนอก ยางใน าย
ไมค พลา กระจกมองข้างรถยนต ม้อน้ารถยนต กันชนรถ
ยนต รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับยานพา นะของกอง
ชาง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
จานวน

600,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันกาด ก งต้ม น้ามันจาร
บี ถาน น้ามัน คร่อง รอวั ดอ่นๆ ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้กับ ยาน
พา นะ ละ คร่องจักรกลของกองชาง คานวณตั้งจายไว้ตลอดปี
วั ด คร่อง ตงกาย

100,000 บาท

า รับจัดซ้อ คร่อง ตงกายงานไฟฟ้า าธารณะ ชน ้อป้องกัน
ไฟฟ้า ถิต รอง ท้า ซฟตี้ วนตากันประกายไฟ มวกนิรภัย ฯลฯ
ละ า รับจัดซ้อ คร่อง ตงกายงาน วน าธารณะ ละงาน
ารวจของกองชาง ชน ้อ ละกาง กง ะท้อน ง รอง ท้าบท
ฯลฯ คานวณตั้งจายไว้ตอดปี

จานวน
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

250,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

132,590 บาท

รวม

132,590 บาท

จานวน

9,800 บาท

า รับจัดซ้อ ก้าอี้ทางานขาอลมิ นียม 5 ฉก บบท้าว ขนปรับ
ระดับ งต่า ละโยก อนได้ จานวน 2 ตัวๆ ละ 4,900 บาท
คาจัดซ้อต้บาน ล่อนกระจก
จานวน

4,390 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร ชน คา ผนบันทึก
ข้อมล ตลับผง มึก า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร มึก ติม
า รับ คร่องพิมพ บบอิ้ง จท ผนกรอง ง มา รอวั ดอ่น
ที่ กี่ยวข้อง พ่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองชางคานวณตั้งจาย
ไว้ตลอดปี
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
า รับจาย ปนคาโทรศัพททางไกลภายในประ ทศ า รับกอง
ชาง ละคาใช้จายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ชน คา ชา
คร่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท คาบารงรักษา าย ฯลฯ คานวณ
ตั้งจายไว้ตลอดปี
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านักงาน
คาจัดซ้อ ก้าอี้ทางาน

า รับจัดซ้อต้บาน ล่อนกระจก ขนาดไมน้อยกวา 16x46x34.5
นิ้ว จานวน 1 ลัง
ครภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอรพร้อมอปกรณ
า รับ ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร รายละ อียด ดังนี้
- คร่องคอมพิว ตอร All In One า รับงานประมวลผล จานวน
1 คร่อง ๆ ละ 23,000 บาท
- คร่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 2 จานวน 1
คร่อง ๆ ละ 30,000 บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลน

จานวน

53,000 บาท
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คาจัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร

จานวน

62,900 บาท

า รับจัดซ้อ คร่องพิมพ ล ซอร รายละ อียด ดังนี้
- คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาวดา ชนิด Network บบที่ 1
จานวน 1 คร่อง ๆ ละ 8,900 บาท
- คร่องพิมพ ล ซอร รอ LED ขาวดา ชนิด Network า รับ
กระดาษขนาด A3 จานวน 1 คร่อง ๆ ละ 54,000 บาท
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑคอมพิว ตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลน
คาจัดซ้อ คร่อง ารองไฟ
จานวน

2,500 บาท

า รับ ปนคาจัดซ้อ คร่อง ารองไฟ ขนาด 800 AV จานวน 1
คร่อง
คณลักษณะพ้นฐานตามมาตรฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

1,281,000 บาท

รวม

1,281,000 บาท

รวม

1,281,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

า รับ ปนคากอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็กบ้านโคกใ ญ ม
ที่ 2 ตาบลอิ าณ อา ภอ มอง จัง วัดบรีรัมย งานกอ ร้างถนน
คอนกรีต ริม ล็กกว้าง 3.00-4.00 มตร ยาว 259.00
มตร นา 0.15 มตร รอมีพ้นที่ไมน้อยกวา 952 ตาราง มตร
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 33 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชาง)
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็กบ้าน นองโพรง มที่ 5 จานวน

384,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็กบ้านโคกใ ญ มที่ 2

า รับ ปนคากอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็กบ้าน นอง
โพรง มที่ 5 ตาบลอิ าณ อา ภอ มอง จัง วัดบรีรัมย งานกอ
ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็ก ายที่ 1 กว้าง 3.00
มตร ยาว 227.00 มตร นา 0.15 มตร ายที่ 2 กว้าง 4.00
มตร ยาว 38.00 มตร นา 0.15 มตร รอทั้งโครงการมีพ้นที่
ไมน้อยกวา 833 ตาราง มตร
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 33 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชาง)
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็กบ้าน ินลาด มที่ 17

จานวน

397,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

า รับ ปนคากอ ร้างถนนคอนกรีต ริม ล็กบ้าน ินลาด ม
ที่ 17 ตาบลอิ าณ อา ภอ มอง จัง วัดบรีรัมย งานกอ ร้าง
ถนนคอนกรีต ริม ล็ก ายที่ 1 กว้าง 3.00 มตร ยาว 80.00
มตร นา 0.15 มตร ายที่ 2 กว้าง 4.00 มตร ยาว 104.00
มตร นา 0.15 มตร ายที่ 3 กว้าง 4.00 มตร ยาว 50.00
มตร นา 0.15 มตร รอทั้งโครงการมีพ้นที่ไมน้อยกวา 856
ตาราง มตร
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 33 นวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชาง)
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการจัดการด้าน ิ่ง วดล้อม พ่อ พิ่มพ้นที่ ี ขียว รักน้า รักป่า
รัก ผนดิน
า รับ ปนคาใช้จายในการจัดซ้อพันธไม้ วั ดการ กษตร คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม า รับผ้ ข้ารวมกิจกรรม คาป้ายประชา
ัมพันธ ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 96 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
โครงการอนรักษ ละฟื้นฟคณภาพน้า ้วยจระ ข้มาก
า รับ ปนคาใช้จายในการอบรม/ประชมใ ้ความร้ กประชาชน
ในท้องถิ่น คา มนาคณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ
คร่องด่ม คาวั ด ละอปกรณ คาจัดกิจกรรม รณรงคกาจัดผักตบ
ละวัชพช คาน้ามัน ช้อ พลิง คาจัดทา ่อประชา ัมพันธ คาจัดทา
ลก EM BALL ละคาใช้จายอ่นที่ กี่ยวข้อง
(บรรจใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 96 นวย
งานที่รับผิดชอบ กอง าธารณ ขฯ)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

29,945,940 บาท

รวม

29,945,940 บาท

รวม

29,945,940 บาท

คาชาระ นี้ งินต้น

จานวน

2,000,000 บาท

า รับจายชาระ นี้ งินต้นที่ ทศบาลก้ งินจากธนาคารออม ิน
ละกองทน ง ริมกิจการ ทศบาล(ก. .ท.)
คาชาระดอก บี้ย

จานวน

600,000 บาท

า รับจายชาระดอก บี้ยที่ ทศบาลก้ งินจากธนาคารออม ิน ละ
กองทน ง ริมกิจการ ทศบาล (ก. .ท.)
งิน มทบกองทนประกัน ังคม
จานวน

547,100 บาท

งบกลาง
งบกลาง

า รับจาย มทบ ข้ากองทนประกัน ังคมของพนักงานจ้างที่ได้
รับคาจ้างจากรายได้ อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง ละ งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว
งิน มทบกองทน งินทด ทน

จานวน

20,000 บาท

า รับ มทบ ข้ากองทน งินทด ทน ปนรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จานวน

17,000,000 บาท

า รับจาย ง คราะ บี้ยยังชีพใ ้ กผ้ งอายใน ขต ทศบาล
บี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

4,416,000 บาท

า รับจาย ง คราะ บี้ยยังชีพใ ้ กผ้พิการใน ขต ทศบาล
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด

จานวน

180,000 บาท

า รับจาย ง คราะ บี้ยยังชีพใ ้ กผ้ป่วย อด ใน ขต
ทศบาล ที่ พทยได้รับรอง ละทาการวินิจฉัย ล้ว ละมีความ
ปนอยยากจน รอถกทอดทิ้ง ขาดผ้อปการะ ด ล ไม ามารถ
ประกอบอาชีพ ลี้ยงตน องได้ คน
ละ 500 บาท/ ดอน จานวน 30 คน ถอปฏิบัติตาม นัง อ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวัน
ที่ 12 กมภาพันธ 2550
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ารองจาย

จานวน

1,032,840 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

า รับจาย มทบกองทน ง ริมกิจการ ทศบาล(ก. .ท.) ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของ งิน ะ มประจาปี
งิน มทบ ข้ากองทน ลักประกัน ขภาพระดับท้องถิ่น( ป ช.)
จานวน

400,000 บาท

า รับ ปนคาใช้จายตามลักษณะ ดังนี้
- ปนคาใช้จายกิจกรรมที่มีความจา ปน รงดวน ตมิได้ตั้งงบ
ประมาณไว้ ละ ากไมได้ดา นินการโดย ร็วอาจ กิดความ ีย
าย กราชการ รอความ ดอดร้อน กประชาชนได้
- ปนคาใช้จายในกรณี ตจา ปน รอฉก ฉิน กิดขึ้นโดยมิได้คาด
คิดมากอน ชน การชวย ลอผ้ประ บภัย รอ พ่อ ก้ไขปัญ า
จากภัยธรรมชาติตางๆ
- ปนคาใช้จายตามโครงการ รอนโยบาย รงดวนของ
รัฐบาล กระทรวง จัง วัด รอของทางราชการที่ไมได้ตั้งงบ
ประมาณไว้
- ารองไว้ พ่อโอนไป พิ่มจายในกิจการที่ตั้งงบประมาณไว้
ล้ว ตไม พียงพอที่จะดา นินการ
รายจายตามข้อผกพัน
งิน มทบกองทน ง ริมกิจการ ทศบาล

า รับจาย มทบ ข้ากองทน ลักประกัน ขภาพระดับท้อง
ถิ่น ( ป ช.) ตามอัตราที่กา นดร้อยละ 50 ของคาบริการ
าธารณ ขที่ได้รับจากกองทน ลักประกัน ขภาพ
งินชวยพิ ศษ

จานวน

50,000 บาท

า รับจาย ปน งินชวย ลอคาทาศพกรณีพนักงาน พนักงาน
จ้าง รอ ลกจ้างถึง กกรรม ตามอัตราที่ระ บียบกา นด
งิน มทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้องถิ่น (กบท.)

จานวน

1,700,000 บาท

า รับจาย มทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้อง
ถิ่น(กบท.) ตามอัตราที่กา นดไว้ในกฎกระทรวงร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับประจาปี ไมรวมรายได้จากพันธบัตร งินก้ งิน
ก้ งินที่มีผ้อทิศใ ้ ละ งินอด นน

