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ท บา ตาบ

งชาง

ขต/ า ภ ปา ดด จัง ัด ชี ง า
-----------------------------------------------------------------

- ซ - ถนน- ข ง/ตาบ ขต/ า ภ ปา ดด จัง ัด ชี ง า พื้นที่

44.60 ตา างกิ มต

ป ะชาก ทั้ง มด

4,760 คน

ชาย

2,367 คน

หญิง

2,393 คน

ข มู ณ ันที่ 3 ตุ าคม 2562

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บล รงช ง
ภ ป ดด จง วด ชียงร ย

คา ถลงงบประมาณ
. . 2563
ทานประธาน ภาฯ ละ มาชิ ภา ท บาลตาบล รงชาง

. . 2563
1. ถานะ ารคลัง
1.1
. .2562
1.1.1

30

. .2562

์

18,061,409.95

1.1.2

7,119,488.36

1.1.3

8,668,249.37

1.1.4

0

1.1.5

0

1.2

0.00
0.00

0.00

2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 ันยายน พ. .2562
1

32,925,146.32
ษ

470,201.50
214,866.00
์

151,606.52
์

็

0.00

็

109,062.00
0.00

ษ

15,526,699.30
16,452,711.00

2
3

์
29,931,828.53

25,000.00

9,857,579.92
10,819,104.00
4,386,978.53
3,072,386.88
ื

11,000.00
1,784,779.20

4
5

์
1,451,900.00

6
7

0.00
0.00

25,000.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล รงช้ ง
ภ ป ดด จง วด ชียงร ย
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี กร

434,645.73

492,000.00

284,500.00

มวดค่ ธรรม นียม ค่ ปรบ ล ใบ นุญ ต

211,078.00

206,500.00

210,900.00

มวดร ยได้จ กทรพย์สิน

140,346.92

150,000.00

140,000.00

12,925.00

41,000.00

13,000.00

798,995.65

889,500.00

648,400.00

15,508,142.80

14,841,000.00

15,507,000.00

15,508,142.80

14,841,000.00

15,507,000.00

15,197,306.00

15,769,500.00

19,144,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,197,306.00

15,769,500.00

19,144,600.00

รวม

31,504,444.45

31,500,000.00

35,300,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด งิน ุด นุนท่วไป

ิ
งบกลาง

1

9,433,175.19

9,838,710.00

10,811,738.00

งบบุคลากร

10,012,563.00

11,289,912.00

12,477,092.00

งบดา นินงาน

5,213,307.34

5,462,478.00

6,191,300.00

งบลงทุน

2,425,490.00

3,167,800.00

3,696,750.00

งบรายจ่ายอื่น

11,000.00

10,000.00

11,000.00

งบ งินอุดหนุน

1,656,750.00

1,731,100.00

2,112,120.00

28,752,285.53

31,500,000.00

35,300,000.00

28,752,285.53

31,500,000.00

35,300,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลโรงชาง
อาเภอปาแดด จัง วัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลโรงช้าง
อาเภอปาแดด จัง วัดเชียงราย
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

11,849,582

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

644,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,707,820

แผนงานสาธารณสุข

854,000

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

132,000

แผนงานเค ะและชุมชน

1,214,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

440,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา

3,515,860

แผนงานการเกษตร

50,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

10,811,738
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

35,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลโรงช้าง
อาเภอป่าแดด จัง วัดเชียงราย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,686,124

1,478,508

9,164,632

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

0

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,061,484

1,478,508

6,539,992

2,125,200

472,000

2,597,200

ค่าตอบแทน

492,200

75,000

567,200

ค่าใช้สอย

979,000

336,000

1,315,000

ค่าวัสดุ

429,000

61,000

490,000

ค่าสาธารณูปโภค

225,000

0

225,000

5,500

71,250

76,750

ค่าครุภัณฑ์

5,500

71,250

76,750

งบรายจ่ายอื่น

11,000

0

11,000

รายจ่ายอื่น

11,000

0

11,000

9,827,824

2,021,758

11,849,582

งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบดา นินงาน

45,000

45,000

ค่าใช้สอย

45,000

45,000

599,500

599,500

599,500

599,500

644,500

644,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

2,549,600

0

0

2,549,600

2,549,600

0

0

2,549,600

534,000

1,342,100

60,000

1,936,100

ค่าตอบแทน

122,000

0

0

122,000

ค่าใช้สอย

342,000

647,100

60,000

1,049,100

70,000

660,000

0

730,000

0

35,000

0

35,000

5,500

0

0

5,500

ค่าครุภัณฑ์

5,500

0

0

5,500

งบ งินอุดหนุน

0

1,216,620

0

1,216,620

เงินอุด นุน

0

1,216,620

0

1,216,620

3,089,100

2,558,720

60,000

5,707,820

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบดา นินงาน

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

609,000

609,000

ค่าตอบแทน

144,000

144,000

ค่าใช้สอย

465,000

465,000

งบ งินอุดหนุน

245,000

245,000

เงินอุด นุน

245,000

245,000

854,000

854,000

รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

132,000

132,000

ค่าใช้สอย

132,000

132,000

132,000

132,000

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานกาจัดขยะมลฝอยและสิ่ง
ปฏิกล

งานไฟฟ้าถนน

รวม

งบดา นินงาน

0

174,000

174,000

ค่าใช้สอย

0

174,000

174,000

740,000

0

740,000

740,000

0

740,000

งบ งินอุดหนุน

300,000

0

300,000

เงินอุด นุน

300,000

0

300,000

1,040,000

174,000

1,214,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดา นินงาน

50,000

50,000

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

งบ งินอุดหนุน

30,000

30,000

เงินอุด นุน

30,000

30,000

80,000

80,000

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

30,000

90,000

120,000

ค่าใช้สอย

30,000

90,000

120,000

งบ งินอุดหนุน

0

320,500

320,500

เงินอุด นุน

0

320,500

320,500

30,000

410,500

440,500

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

762,860

0

762,860

762,860

0

762,860

398,000

80,000

478,000

ค่าตอบแทน

133,000

0

133,000

ค่าใช้สอย

185,000

80,000

265,000

80,000

0

80,000

5,500

2,269,500

2,275,000

5,500

0

5,500

0

2,269,500

2,269,500

1,166,360

2,349,500

3,515,860

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

50,000

50,000

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

50,000

50,000

รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

10,811,738

10,811,738

10,811,738

10,811,738

10,811,738

10,811,738
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วนที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:43:00

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล รงช้ ง
ภ ป ดด จง วด ชียงร ย
รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษี รง รื น ล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก ร จ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ค่ ธรรม นียมก จดขย มูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บ ขน สิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รก จดสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00
378,665.00
83,816.00
16,320.00
478,801.00

0.00
383,071.00
79,606.20
29,395.00
492,072.20

0.00
315,926.00
82,315.73
36,404.00
434,645.73

0.00
383,000.00
79,000.00
30,000.00
492,000.00

100.00
-100.00
-100.00
21.67

%
%
%
%

248,000.00
0.00
0.00
36,500.00
284,500.00

0.00
0.00
0.00

1,232.00
0.00
0.00

2,120.00
143,040.00
0.00

500.00
149,000.00
1,000.00

300.00 %
-4.03 %
0.00 %

2,000.00
143,000.00
1,000.00

0.00

0.00

0.00

8,500.00

111.76 %

18,000.00

820.00
153,850.00
700.00
400.00
2,298.00
1,000.00
0.00

1,230.00
149,200.00
2.00
950.00
7,272.00
3,000.00
0.00

920.00
0.00
1,350.00
600.00
4,250.00
1,000.00
2,000.00

0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
7,000.00
1,000.00
0.00

0.00
-100.00
0.00
0.00
-42.86
0.00
100.00

%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
1,000.00
2,000.00

วนที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:43:00
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รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
ค่ ใบ นุญ
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ
รในครว
ค่ ใบ นุญ
ค่ ใบ นุญ
ค่ ใบ นุญ
ค่ ใบ นุญ
ค่ ใบ นุญ

ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่

ตจดตงสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ตใ ้ตงตล ด กชน
ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ต กี่ยวกบก ร ฆษณ ดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ค่ ข ย บบ ปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษี ล ค่ ธรรม นียมรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสุร
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวง ร่

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

44,340.00

31,350.00

31,450.00

31,000.00

3.23 %

32,000.00

0.00

8,500.00

20,700.00

1,000.00

100.00 %

2,000.00

0.00
0.00
2,029.00
10.00
12.00
205,459.00

0.00
4,000.00
140.00
22.00
1,120.00
208,018.00

50.00
3,000.00
350.00
48.00
200.00
211,078.00

0.00
3,000.00
500.00
0.00
1,000.00
206,500.00

155,446.98
155,446.98

150,567.45
150,567.45

140,346.92
140,346.92

9,500.00
6,500.00
30,522.20
46,522.20

0.00
9,000.00
51,676.00
60,676.00

444,047.21
7,860,760.47
1,936,481.02
100,562.43
986,718.39
2,122,439.38
34,745.00

898,629.96
7,956,761.80
1,897,833.39
99,240.46
1,001,919.29
2,414,507.62
39,149.88

100.00
0.00
0.00
100.00
-80.00

%
%
%
%
%

100.00
3,000.00
500.00
100.00
200.00
210,900.00

150,000.00
150,000.00

-6.67 %

140,000.00
140,000.00

0.00
0.00
12,925.00
12,925.00

0.00
1,000.00
40,000.00
41,000.00

0.00 %
-100.00 %
-67.50 %

0.00
0.00
13,000.00
13,000.00

559,507.96
8,151,023.39
2,025,229.02
94,723.05
0.00
3,854,383.97
38,420.92

900,000.00
7,960,000.00
1,900,000.00
99,000.00
1,001,000.00
2,400,000.00
39,000.00

-37.78
2.39
6.58
-4.04
-100.00
60.58
-2.56

%
%
%
%
%
%
%

560,000.00
8,150,000.00
2,025,000.00
95,000.00
0.00
3,854,000.00
38,000.00

วนที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:43:00

ค่ ภ ค ลวงปิ ตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
ภ ษีจดสรร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่ ล
ภ รกิจถ่ ย น ลื กท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

น้ : 3/3

ปี 2559
43,085.31

รายรับจริง
ปี 2560
31,226.38

ประมาณการ
ปี 2562
ยอดต่าง (%)
31,000.00
-3.23 %

ปี 2561
30,083.99

690,833.00

511,458.00

754,043.00

510,000.00

47.84 %

754,000.00

1,216.76
14,220,888.97

717.80
14,851,444.58

727.50
15,508,142.80

1,000.00
14,841,000.00

0.00 %

1,000.00
15,507,000.00

5,372,085.00

14,982,320.00

15,197,306.00

15,769,500.00

21.40 %

19,144,600.00

5,372,085.00
20,479,203.15

14,982,320.00
30,745,098.23

15,197,306.00
31,504,444.45

15,769,500.00
31,500,000.00

ปี 2563
30,000.00

19,144,600.00
35,300,000.00

วนที่พิมพ : 3/10/2562 08:43:30

น : 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล รงช ง
ภ ป ดด จง วด ชียงร ย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,300,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร ง

รวม

284,500 บาท

จ นวน

248,000 บ ท

จ นวน

36,500 บ ท

รวม

210,900 บาท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

143,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

18,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณก ร ดย ศยสถิติก รค นวณจ กร บบ ผนที่ภ ษี ปน กณฑ นก ร
ค นวณ
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ ธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ปร ม ณก รไว ท่ กบปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ ธรรม นียม นก ร ก นงสื รบร งก ร จงสถ นที่จ น่ ย
ส สม ร

ร รื

ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว ท่ กบปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ

วนที่พิมพ : 3/10/2562 08:43:30

น : 2/4

ค่ ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

4,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

32,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

100 บ ท

ปร ม ณก รไว ท่ กบปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ตรบท ก ร ก็บ ขน สิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ปร ม ณก รไว ท่ กบปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ตรบท ก รก จดสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ตปร ก บก รค ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่ สุขภ พ
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รื พืนที่ ด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร

ร นครว

ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ตจ น่ ยสินค นที่ รื ท งส ธ รณ
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ต ตงตล ด กชน
ปร ม ณก รไว ท่ กบปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไว ท่ กบปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ บ นุญ ต กี่ยวกบก ร ฆษณ ดย ช ครื่ งขย ย สียง
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ

วนที่พิมพ : 3/10/2562 08:43:30

น : 3/4

ค่ บ นุญ ต ื่นๆ

จ นวน

200 บ ท

รวม

140,000 บาท

จ นวน

140,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

13,000 บาท

ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ

จ นวน

13,000 บ ท

ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บีย
ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ

ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษี ล ค่ ธรรม นียมรถยนต

รวม

15,507,000 บาท

จ นวน

560,000 บ ท

จ นวน

8,150,000 บ ท

จ นวน

2,025,000 บ ท

จ นวน

95,000 บ ท

จ นวน

3,854,000 บ ท

จ นวน

38,000 บ ท

ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ภ ษีสรรพส มิต
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ ภ ค ลวง ร่
ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ

วนที่พิมพ : 3/10/2562 08:43:30

น : 4/4

ค่ ภ ค ลวงปิ ตร ลียม

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

754,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ยที่ดิน
ปร ม ณก รไวสูงกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
ภ ษีจดสรร ื่นๆ
ปร ม ณก รไว ท่ กบปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น ที่ ล ภ รกิจถ่ ย น
ลื กท
ปร ม ณก รไวน ยกว่ ปที่ผ่ นม ดย ศยสถิติก รจด ก็บ นปที่ล่วงม ลว
ปน กณฑ

รวม

19,144,600 บาท

จ นวน

19,144,600 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลโรงช้าง
อาเภอปาแดด จัง วัดเชียงราย
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520.00

695,520.00

695,520.00

695,520.00

0 %

695,520

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

198,720.00

198,720.00

198,720.00

198,720.00

0 %

198,720

1,490,400.00

1,490,400.00

1,490,400.00

1,490,400.00

0 %

1,490,400

2,624,640.00

2,624,640.00

2,624,640.00

2,624,640.00

2,261,478.35

2,353,980.00

2,338,857.00

2,863,040.00

28.3 %

3,673,380

35,515.32

84,000.00

73,725.50

124,950.00

10.44 %

138,000

เงินประจาตาแ นง

142,500.00

168,000.00

157,725.50

168,000.00

0 %

168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

730,100.00

934,020.00

949,260.00

968,236.00

1.43 %

982,104

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-5.3 %

ปี 2563

105,808.00

123,792.00

115,740.00

105,600.00

100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,275,401.67

3,663,792.00

3,635,308.00

4,229,826.00

5,061,484

รวมงบบุคลากร

5,900,041.67

6,288,432.00

6,259,948.00

6,854,466.00

7,686,124

9,400.00

1,200.00

15,100.00

301,650.00

-61.88 %

115,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

5,450.00

6,255.00

0.00

0.00

100 %

10,000

67,300.00

67,100.00

107,200.00

178,700.00

55.12 %

277,200

6,435.00

12,620.00

17,720.00

47,000.00

80.85 %

85,000

88,585.00

87,175.00

140,020.00

527,350.00

257,976.00

189,801.00

197,100.98

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

16,000.00

25 %

20,000

คาจ้างเ มาบุคคลทา น้าที่ยามรักษาการณ

0.00

0.00

0.00

72,000.00

0 %

72,000

คาจ้างเ มาพนักงานทาความ ะอาด

0.00

0.00

0.00

72,000.00

8.33 %

78,000

คาจ้างเ มาพนักงานพิมพ

0.00

0.00

0.00

12,000.00

500 %

72,000

คาเชาเครื่องถายเอก าร รายเดือน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

492,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการดาเนินคดีของเทศบาลตาบล
โรงช้าง

0.00

0.00

0.00

3,000.00

66.67 %

5,000

คาทาประกันภัย รถ วนกลางของเทศบาล
ตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0 %

6,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว๊บไซดเทศบาล
ตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0 %

16,000

โครงการเผยแพรประชา ัมพันธขาว ารของ
เทศบาล

0.00

0.00

0.00

25,000.00

20 %

30,000

29,545.00

42,870.00

35,780.00

32,000.00

25 %

40,000

(ก) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

619,597.26

432,761.00

272,568.00

0.00

0 %

0

(ข) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

16,860.00

800.00

11,710.00

0.00

0 %

0

(ค) โครงการเผยแพรประชา ัมพันธขาว าร
ของเทศบาล

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

(ง) โครงการเผยแพรประชา ัมพันธขาว าร
ของเทศบาล

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

(ง) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใ ้กับผู้
ปฏิบัติงานในองคกร

0.00

0.00

11,780.00

0.00

0 %

0

(จ) โครงการอบรมการบริ ารงานตาม ลัก
ธรรมาภิบาล

0.00

0.00

8,530.00

0.00

0 %

0

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

(จ) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใ ้กับผู้
ปฏิบัติงานในองคกร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

(ฉ) โครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนตาม
ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพอ"
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0.00

111,140.00

0.00

0.00

0 %

0

(ช) โครงการฝึกอบรม ลัก ูตรการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานโครงการ
ชั่ง ัวมันตามพระราชดาริและศูนย าธิต
กรณโครงการ ุบกะพง

0.00

180,745.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

347,150.00

-27.99 %

250,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

0.00

0.00

0.00

8,150.00

145.4 %

20,000

โครงการอบรมการบริ ารงานตาม ลักธร
รมาภิบาล

0.00

0.00

0.00

14,500.00

37.93 %

20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใ ้กับผู้
ปฏิบัติงานในองคกร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

64,426.73

33,871.75

41,982.47

44,000.00

13.64 %

50,000

1,054,604.99

991,988.75

609,451.45

717,800.00

วั ดุ านักงาน

67,672.00

81,750.57

103,325.00

144,740.00

-30.91 %

100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

67,786.34

55,768.40

35,928.35

32,000.00

68.75 %

54,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

13,490.00

24,230.00

12,399.00

22,000.00

36.36 %

30,000

7,814.21

14,609.00

19,721.00

28,000.00

-28.57 %

20,000

0.00

5,341.44

6,800.00

20,000.00

0 %

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

979,000

ค่าวัสดุ

วั ดุกอ ร้าง
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

102,575.00

71,035.00

64,770.00

70,500.00

112.77 %

150,000

23,612.26

12,543.80

3,995.00

5,000.00

100 %

10,000

3,620.00

1,380.00

2,100.00

5,000.00

100 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

12,390.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

10,140.00

27,350.00

15,700.00

9,000.00

233.33 %

30,000

0.00

4,800.00

4,800.00

5,000.00

0 %

5,000

309,099.81

298,808.21

269,538.35

341,240.00

113,657.38

107,503.89

87,184.95

101,000.00

-0.99 %

100,000

4,057.00

685.00

595.00

5,000.00

0 %

5,000

คาบริการโทรศัพท

42,691.10

33,712.19

19,351.79

20,000.00

150 %

50,000

คาบริการไปรษณีย

4,989.70

3,142.00

3,563.00

10,000.00

0 %

10,000

53,928.00

53,928.00

53,928.00

57,000.00

5.26 %

60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

219,323.18

198,971.08

164,622.74

193,000.00

225,000

รวมงบดาเนินงาน

1,671,612.98

1,576,943.04

1,183,632.54

1,779,390.00

2,125,200

0.00

0.00

0.00

6,000.00

วั ดุการเกษตร
วั ดุโฆษณาและเผยแพร

วั ดุเครื่องดับเพลิง
รวมค่าวัสดุ

429,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน จานวน 1 ตัว/ละ
6,000.- บาท

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน ตัวละ 1,650.- บาท
จานวน 3 ตัว ตัวละ 3,000.- บาท จานวน 1
ตัว

0.00

0.00

0.00

5,350.00

-100 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารแบบบานเปิด กระจกใ

0.00

0.00

0.00

5,500.00

0 %

5,500

จัดซื้อโต๊ะเ ล็กทางาน ขนาด 4 ฟุต จานวน
3 ตัว/ละ 4,120.- บาท

0.00

0.00

0.00

12,360.00

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะเ ล็ก านักงาน

0.00

0.00

0.00

6,900.00

-100 %

0

จัดซื้อพัดลมอุต า กรรมตั้งพื้น แบบขาตั้ง
ขนาดไมน้อยกวา 24 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา (18 น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
านักงาน

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน

0.00

0.00

0.00

85,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร รือชนิด LED ขาวดา จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคา
12,000.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา
600*600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมน้อย
กวา 18 น้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพราง ีไมน้อยกวา 18
น้าตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 128 MB
- ามารถพิมพเอก ารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel
รือ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T รือดี
กวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง รือ
ามารถใช้งานผานเครือขายไร้ าย (Wi-Fi)
ได้
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
Custom โดยมีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา
250 แผน

0.00

11,500.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

4,300.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD รือ LED ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

2,800.00

0.00

0 %

0

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

19,500.00

32,100.00

151,710.00

5,500

รวมงบลงทุน

0.00

19,500.00

32,100.00

151,710.00

5,500

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0 %

0

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดการ
จัด า รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/ รือ
ิ่งกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

11,000.00

0 %

11,000

รวมรายจ่ายอื่น

11,000.00

0.00

11,000.00

11,000.00

11,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

11,000.00

0.00

11,000.00

11,000.00

11,000

0.00

0.00

30,000.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไป

7,582,654.65

7,884,875.04

7,516,680.54

8,796,566.00

9,827,824

ครุภัณฑอื่น
คาจัดซื้อเครื่องอัดพลา ติก จานวน 1
เครื่อง/ละ 8,000.- บาท

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

624,847.74

647,400.00

777,640.00

904,620.00

19.11 %

1,077,480

0.00

0.00

14,200.00

34,500.00

-13.04 %

30,000

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

247,718.00

263,148.00

273,588.00

290,004.00

3.11 %

299,028

41,392.00

37,032.00

31,872.00

30,060.00

-0.2 %

30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

955,957.74

989,580.00

1,139,300.00

1,301,184.00

1,478,508

รวมงบบุคลากร

955,957.74

989,580.00

1,139,300.00

1,301,184.00

1,478,508

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-80 %

20,000

11,480.00

840.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

7,500.00

300 %

30,000

40,720.00

34,000.00

21,500.00

10,000.00

50 %

15,000

52,200.00

34,840.00

21,500.00

127,500.00

36,180.00

45,000.00

88,220.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,600.00

257.14 %

20,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

75,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาจ้างเ มาบริการผู้ชวยปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี

0.00

0.00

0.00

72,000.00

8.33 %

78,000

คาจ้างเ มาบริการผู้ชวยปฏิบัติงานพั ดุ

0.00

0.00

0.00

72,000.00

8.33 %

78,000

63,016.00

78,012.75

82,094.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ินเทศบาลตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

111,828.00

94,830.00

-100 %

0

โครงการ ารวจข้อมูลภาค นามในการจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย ิน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

6,220.00

300.00

9,600.00

10,000.00

0 %

10,000

105,416.00

123,312.75

291,742.00

304,430.00

วั ดุ านักงาน

15,003.80

34,542.20

40,420.35

35,000.00

0 %

35,000

วั ดุคอมพิวเตอร

14,680.00

19,090.00

8,390.00

15,000.00

73.33 %

26,000

รวมค่าวัสดุ

29,683.80

53,632.20

48,810.35

50,000.00

61,000

รวมงบดาเนินงาน

187,299.80

211,784.95

362,052.35

481,930.00

472,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

336,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
1. จัดซื้อโต๊ะเ ล็กทางาน 4 ฟุต จานวน 1
ตัว/ละ 4,120.- บาท
2. จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน จานวน 1 ตัว/ละ
1,650.- บาท

0.00

0.00

0.00

5,770.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,850

คาจัดซื้อตู้เ ล็ก 2 บาน

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะเ ล็กทางาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,400

จัดซื้อตู้เอก าร 15 ลิ้นชัก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
านักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000.- บาท เป็น
ไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานคอมพิวเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
2. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง ราคา 4,300.- บาท เป็นไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2561

0.00

0.00

0.00

20,300.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค พิมพ มุดบัญชีเงิน
ฝาก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

33,000

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED
จัดคาจัดซื้อเครื่องพิมพเอก ารชนิด
เลเซอร/LED ขาว ดา
จัดซื้อคอมพิวเตอร านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED
ขาวดา (18 น้า/นาที จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

2,890.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด
Network แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าครุภัณฑ์

16,000.00

0.00

24,390.00

36,770.00

71,250

รวมงบลงทุน

16,000.00

0.00

24,390.00

36,770.00

71,250

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,189,257.54

1,231,364.95

1,525,742.35

1,819,884.00

2,021,758

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,771,912.19

9,116,239.99

9,042,422.89

10,616,450.00

11,849,582

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
(ก) โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามเทศกาลปี
ใ มและเทศกาล งกรานต

0.00

0.00

10,080.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

10,080.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

10,080.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0.00

0.00

10,080.00

0.00

0

300.00

360.00

0.00

10,440.00

43.68 %

15,000

โครงการฝีกอบรมทบทวนอา า มัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน

1,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

1,500.00

19,560.00

0.00

10,440.00

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามเทศกาลปีใ ม
และเทศกาล งกรานต

45,000
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ค่าวัสดุ
วั ดุอื่น

17,500.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

17,500.00

14,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

19,000.00

33,560.00

0.00

10,440.00

45,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

575,000

คาจัดซื้อ าย งน้าดับเพลิง

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อชุดซ้อมดับเพลิง

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อ ัวฉีดน้าดับเพลิง

0.00

18,500.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อปมน้ามอเตอรไฟฟ้า ขนาด 10 แรง
ม้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

จัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซยนต) ตัดแตง
กิ่งไม้ใ ญ จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง เครื่องยนต
เบนซิล ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
ประกอบเครื่อง ูบน้าและเครื่องยนต จานวน
1 ชุด

0.00

0.00

0.00

9,100.00

-100 %

0

จัดซื้อทอพญานาค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑอื่น
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ปี 2562
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จัดซื้อ าย งน้าผ้าใบผ ม PVC ขนาดเ ้นผา
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ความยาวไมน้อยกวา 100
เมตร แรงดันใช้งานไมน้อยกวา 3 บาร
จานวน 1 เ ้น

0.00

0.00

0.00

6,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

39,500.00

0.00

25,100.00

599,500

รวมงบลงทุน

0.00

39,500.00

0.00

25,100.00

599,500

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

19,000.00

73,060.00

0.00

35,540.00

644,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

19,000.00

73,060.00

10,080.00

35,540.00

644,500

เงินเดือนพนักงาน

495,727.09

1,311,840.00

1,358,450.00

1,528,920.00

11.43 %

1,703,600

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

0.00

0.00

17,500.00

84,000.00

0 %

84,000

37,700.00

634,610.00

614,400.00

655,920.00

2.45 %

672,000

0.00

45,840.00

23,280.00

15,600.00

207.69 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

575,427.09

2,034,290.00

2,055,630.00

2,326,440.00

2,549,600

รวมงบบุคลากร

575,427.09

2,034,290.00

2,055,630.00

2,326,440.00

2,549,600

-100 %

0

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ : 3/10/2562 08:44

น้า : 17/52

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

176,560.00

-83.01 %

30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

2,280.00

0.00

0.00

100 %

10,000

62,150.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

-36.36 %

42,000

4,260.00

27,823.00

23,640.00

24,400.00

63.93 %

40,000

66,410.00

96,103.00

89,640.00

266,960.00

114,700.00

121,200.00

166,500.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มาบริการผู้ชวยงาน
ธุรการ

0.00

0.00

0.00

72,000.00

8.33 %

78,000

เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มาพนักงานทาความ
ะอาด

0.00

0.00

0.00

72,000.00

0 %

72,000

เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มายามรักษาการณ

0.00

0.00

0.00

72,000.00

0 %

72,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

150,850.00

103,398.00

114,780.00

100,000.00

-20 %

80,000

42,450.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

122,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการฝึกอบรมภาษาตางประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้า ูประชาคมอาเซียน

วันที่พิมพ : 3/10/2562 08:44

น้า : 18/52

รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

3,420.00

4,250.00

5,050.00

10,000.00

311,420.00

228,848.00

286,330.00

346,000.00

วั ดุ านักงาน

22,689.00

18,029.75

15,949.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

11,354.00

6,405.00

14,734.00

19,000.00

5.26 %

20,000

6,600.00

3,400.00

5,513.00

4,540.00

340.53 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

40,643.00

27,834.75

36,196.00

53,540.00

70,000

รวมงบดาเนินงาน

418,473.00

352,785.75

412,166.00

666,500.00

534,000

3,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

5,720.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

32,400.00

-100 %

0

5,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,500

จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว

0.00

0.00

17,400.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
10,000
342,000

ค่าวัสดุ

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
คาจัดซื้อตู้เก็บเอก าร
คาจัดซื้อโต๊ะทางาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิด
ตั้งพื้น รือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง ราคา
32,400.- บาท เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม 2561
จัดซื้อตุูเก็บเอก าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0 %

0

7,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง ราคา 16,000.- บาท เป็นไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2561

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED
ขาวดา (18 น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
ราคา 2,600.- บาท

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300.- บาท เป็นไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานคอมพิวเตอร ประจาปี 2561 ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2561

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

22,520.00

35,000.00

17,400.00

55,300.00

0.00

0.00

46,600.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ

5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการกอ ร้างพื้นคอนกรีตพร้อมปูพื้น
โฟมยาง นามเด็กเลน ศพด.ทต.โรงช้าง

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการล้อมรั้ว นามเด็กเลน ศพด.ทต.โรง
ช้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

49,500.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมมุ้งลวด

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุง ้องน้าของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

27,900.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

132,800.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

22,520.00

35,000.00

150,200.00

55,300.00

5,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,016,420.09

2,422,075.75

2,617,996.00

3,048,240.00

3,089,100

60,320.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

60,320.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบบุคลากร

60,320.00

0.00

0.00

0.00

0

50,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0 %

30,000

4,920.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ
โครงการจัดงานวันแมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการจัดงานวันแมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนา
เด็กและเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการศุูนย ามวัยถายทอดภูมิปญญา

9,525.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการศูนย ามวัยถายทอดภูมิปญญา

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

529,200.00

575,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา

0.00

0.00

468,200.00

525,640.00

6.94 %

562,100

โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าจิตอา า

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

593,645.00

575,000.00

528,200.00

590,640.00

0.00

34,440.00

8,095.00

5,000.00

0 %

5,000

572,188.42

528,953.46

627,404.60

666,838.00

-2.53 %

650,000

0.00

0.00

9,860.00

5,000.00

0 %

5,000

572,188.42

563,393.46

645,359.60

676,838.00

คาไฟฟ้า

0.00

25,148.61

22,903.76

25,000.00

-40 %

15,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0.00

3,156.50

7,575.60

10,000.00

0 %

10,000

0.00

28,305.11

30,479.36

45,000.00

รวมค่าใช้สอย

647,100

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
คาอา ารเ ริม (นม)
วั ดุกอ ร้าง
รวมค่าวัสดุ

660,000

ค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าสาธารณูปโภค

35,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

1,165,833.42

1,166,698.57

1,204,038.96

1,312,478.00

1,342,100

1,084,000.00

1,076,000.00

1,106,140.00

0.00

0 %

0

อุด นุนโรงเรียนบ้านโปง

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.95 %

706,620

อุด นุนโรงเรียนโรงช้างวิทยา

0.00

0.00

0.00

460,000.00

10.87 %

510,000

รวมเงินอุดหนุน

1,084,000.00

1,076,000.00

1,106,140.00

1,160,000.00

1,216,620

รวมงบเงินอุดหนุน

1,084,000.00

1,076,000.00

1,106,140.00

1,160,000.00

1,216,620

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,310,153.42

2,242,698.57

2,310,178.96

2,472,478.00

2,558,720

68,530.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อ นัง ือพิมพเพื่อการรับรู้ขาว
ารของประชาชน

0.00

68,300.00

62,650.00

15,000.00

0 %

15,000

โครงการโรงเรียนผู้ ูงอายุตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,000

รวมค่าใช้สอย

68,530.00

68,300.00

62,650.00

15,000.00

60,000

รวมงบดาเนินงาน

68,530.00

68,300.00

62,650.00

15,000.00

60,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

68,530.00

68,300.00

62,650.00

15,000.00

60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดซื้อ นัง ือพิมพเพื่อการรับรู้
ข้อมูลขาว ารของประชาชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมแผนงานการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

3,395,103.51

4,733,074.32

4,990,824.96

5,535,718.00

5,707,820

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(ก) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

0.00

0.00

18,600.00

0.00

0 %

0

(ข) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า
และยาคุมกาเนิด

0.00

0.00

22,100.00

0.00

0 %

0

(ค) โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการชวยเ ลือผู้
ประ บภัยกรณีฉุกเฉิน

0.00

0.00

18,840.00

0.00

0 %

0

(ง) โครงการพัฒนาและ นับ นุนการดาเนิน
งานระบบการแพทยฉุกเฉินตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

194,520.00

0.00

0 %

0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้าและ
ยาคุมกาเนิด

0.00

0.00

0.00

25,560.00

-100 %

0

โครงการตรวจประเมินอา ารและน้าบริโภค
ปลอดภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

144,000
144,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการตรวจ อบคุณภาพน้าอุปโภคและ
บริโภค

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

34,300.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

9,200.00

18,390.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการพัฒนาและ นับ นุนการดาเนินงาน
ระบบการแพทยฉุกเฉินตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

0.00

210,000.00

66.67 %

350,000

โครงการพัฒนาและ นับ นุนการดาเนินงาน
ระบบการแพทยฉุกเฉินตาบลโรงช้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0.00

143,540.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคความรู้การ งเ ริม ุขภาพ
และการป้องกันโรค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการรณรงคประชา ัมพันธโรคเอด ใน
ชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจาย
ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัตรราชกุมารี กรมพระศรี
วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

35,000

รวมค่าใช้สอย

43,500.00

161,930.00

254,060.00

285,560.00

0.00

10,000.00

0.00

7,300.00

0.00

10,000.00

0.00

7,300.00

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการชวยเ ลือผู้
ประ บภัยกรณีฉุกเฉิน

465,000

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
รวมค่าวัสดุ

-100 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

43,500.00

171,930.00

254,060.00

292,860.00

609,000

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

90,000.00

0.00

240,000.00

0.00

0 %

0

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 1

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 10

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 11

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 12

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 2

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 3

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 4

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 5

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 6

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 7

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 8

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 9

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

90,000.00

0.00

245,000.00

240,000.00

245,000

รวมงบเงินอุดหนุน

90,000.00

0.00

245,000.00

240,000.00

245,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

133,500.00

171,930.00

499,060.00

532,860.00

854,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

133,500.00

171,930.00

499,060.00

532,860.00

854,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุน านักงานปศุ ัตวจัง วัดเชียงราย
เงินอุด นุนเอกชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
(ก) โครงการจัดรถรับ งเด็กยากไร้และด้อย
โอกา ในตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

94,896.39

0.00

0 %

0

โครงการจัดรถรับ งเด็กยากไร้และด้อย
โอกา ในตาบลโรงช้าง

85,000.00

91,112.00

0.00

103,000.00

-0.97 %

102,000

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่

0.00

23,979.00

0.00

2,000.00

1,400 %

30,000

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ประชารัฐรวมใจ
เทิดไท้องคราชัน ราชินี

0.00

39,480.00

0.00

0.00

0 %

0

92,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

177,300.00

154,571.00

94,896.39

105,000.00

132,000

รวมงบดาเนินงาน

177,300.00

154,571.00

94,896.39

105,000.00

132,000

10,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

187,300.00

154,571.00

94,896.39

105,000.00

132,000

โครงการ งเคราะ เด็กและผู้ยากไร้

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

187,300.00

154,571.00

94,896.39

105,000.00

132,000

443,833.00

532,905.00

398,265.00

350,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

42,000.00

-100 %

0

134,178.00

136,068.00

142,308.00

149,152.00

-100 %

0

24,000.00

23,352.00

17,112.00

14,220.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

602,011.00

692,325.00

557,685.00

555,372.00

0

รวมงบบุคลากร

602,011.00

692,325.00

557,685.00

555,372.00

0

0.00

0.00

45,300.00

152,000.00

-100 %

0

5,880.00

14,220.00

0.00

0.00

0 %

0

29,100.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

-100 %

0

0.00

5,480.00

0.00

0.00

0 %

0

34,980.00

37,700.00

63,300.00

170,000.00

19,940.00

49,020.00

30,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาจ้างเ มาบริการผู้ชวยปฏิบัติงานธุรการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

72,000.00

-100 %

0

8,800.00

41,356.00

40,200.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

86,027.00

0.00

0.00

0 %

0

1,820.00

12,990.00

499,700.00

0.00

0 %

0

30,560.00

189,393.00

569,900.00

92,000.00

11,680.00

9,290.00

11,107.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

4,312.10

5,000.00

-100 %

0

128,487.09

53,988.30

64,887.00

70,000.00

-100 %

0

วั ดุการเกษตร

19,320.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

7,707.00

6,390.00

16,835.00

15,000.00

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

167,194.09

69,668.30

97,141.10

110,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

232,734.09

296,761.30

730,341.10

372,000.00

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางาน

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอก าร

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

48,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย ิน
เทศบาลตาบลโรงช้าง
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

0.00

0.00

0.00

814,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30
เทา

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง าพิกัดด้วย ัญญาณดาว
เทียมแบบพกพา

0.00

0.00

23,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดา า รับกระดาษขนาด A3 จานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,000.- บาท
(มาตรฐานครุภัณฑ ปี 2559)

0.00

52,900.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพเอก าร แบบฉีด มึกพร้อม
ติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

14,430.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

48,800.00

60,400.00

48,000.00

832,730.00

0

รวมงบลงทุน

48,800.00

60,400.00

48,000.00

832,730.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

883,545.09

1,049,486.30

1,336,026.10

1,760,102.00

0

ครุภัณฑ ารวจ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร รือ ถานที่ราชการพร้อมการกอ
ร้าง รือภาย ลังการกอ ร้าง
คาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร านักงานกอง
ชาง

34,564.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มุูที่ 7 ซอยบ้าน
นายอ้วน

0.00

105,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มูที่ 7 ซอยบ้าน
นายตั๋น

0.00

83,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างประตูระบายน้า ค ล. มูที่
10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.82 เมตร
บริเวณ ัวบ้านนาย ังเวช

0.00

0.00

0.00

83,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างป้ายซอย มูบ้าน มูที่ 12
บ้านทุงศรีทอง ขนาด 0.40*0.80 เมตร

0.00

20,900.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างป้ายซอย มูบ้าน มูที่ 2
บ้าน ันกอง ขนาด 0.40*0.80 เมตร

0.00

22,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างป้ายซอย มูบ้าน มูที่ 5
บ้านโรงช้างเ นือ ขนาด 0.40*0.80 เมตร

0.00

18,300.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างป้ายซอย มูบ้าน มูที่ 6
บ้านเดน ขนาด 0.40*0.80 เมตร

0.00

15,700.00

0.00

0.00

0 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มู 5 ายกลาง

0.00

148,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 1 ซอย 1

0.00

170,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 12 ซอย 5 ขนาดกว้าง 0.30
เมตร นา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60
เมตร ยาว 66 เมตร

0.00

0.00

0.00

88,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 6 ถนน ายกลาง

0.00

176,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 2 ซอย 5

0.00

159,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 3 ซอย 8 โดยมีขนาดกว้าง 0.40
เมตร ลึก 0.30-0.50 เมตร นา 0.10 เมตร
ยาว 107 เมตร

0.00

0.00

0.00

169,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 8 ซอย 1

0.00

50,306.29

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 8 ซอย 1 ขนาดกว้าง 0.40
เมตร นา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60
เมตร ยาว 125 เมตร

0.00

0.00

0.00

195,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 8 ซอย 2

0.00

142,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิดตะแกรงเ ล็ก มูที่ 9 ซอย 5 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร นา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.30-0.60 เมตร ยาว 34 เมตร

0.00

0.00

0.00

91,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก รูปตัวอยูแบบมีฝาปิด มูที่ 8 ซอย 4
บ้านศรีบังวัน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30-0.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร

0.00

20,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย ทต.โรงช้าง พร้อมโรงจอดรถดับ
เพลิง

277,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายเขตประปา มูบ้าน มูที่ 11
บ้านโปงศรีนคร (โดยการจัดซื้อวั ดุ)

0.00

23,240.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขุดลอกคลองภายใน มูบ้าน มูที่
10

0.00

49,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อเป็นอาคาร
ปฏิบัติงานกองชาง

195,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเปลี่ยนทอเมนระบบประปา มูบ้าน
มูที่ 3 บ้านโปง (โดยการจัดซื้อวั ดุ)

0.00

22,465.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเปลี่ยนทอเมนระบบประปา มูบ้าน
มูที่ 7 บ้านดอนแก้ว (โดยการจัดซื้อวั ดุ)

0.00

23,900.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอถนนเพื่อการเกษตรเชื่อม
ตาบลศรีโพธิเงิน บริเวณที่นาพอ ลวงลา
เชียงโ

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 11 ซอยไปปา ุ านบ้านโปง โดย
การวางทอระบายน้า ค ล. ขนาด
0.30*1.00 เมตร จานวน 114 ทอน พร้อม
บอพัก 11 บอ

0.00

149,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. มูที่ 10
ถนน ายกลาง

0.00

121,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
และถมดินลูกรังเพื่อปรับใ ้เป็นถนน มูที่ 9
จากบล๊อคคอนเวิร ซอย 4 ถึงฝายรองตาล

0.00

173,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มูที่ 3 บริเวณ ลังวัดศรีบุญยืน

0.00

149,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มูที่ 4 ซอย 1

0.00

190,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มูที่ 9 บริเวณทางไปปา ุ าน โดยวางทอ
ค ล. ขนาดเ ้นผาศูนยกลาง 1.00*1.00
เมตร จานวน 18 ทอน พร้อมบอพัก 1 บอ

0.00

0.00

0.00

59,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านโปง ลี
ถนน ายบ้านรัญจวน มูที่ 1

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. บ้านศรี มิตร
มูที่ 10 ตาบลโรงช้าง ถึงตาบลศรีโพธิเงิน

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มูที่ 6 รอบวัด
ศรีดอนแก้ว

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มูที่ 7 ทางไป
อาง ้วย ลวง (ถนน น้าบ้านผู้ชวยลี าย
อาง ้วย ลวง)

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มูที่ 2 ซอย 6
โรงน้าดื่ม

0.00

0.00

0.00

181,500.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มูที่ 2 ซอย 10
ถึงซอย 12

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนน ายกลาง มูที่ 3 มูที่ 10 และ มูที่
11 โดยมีผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร นา
0.15 เมตร ยาว 34.00 เมตร รือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 136.00 ตารางเมตร
พร้อมดินถมไ ลทางทั้ง 2 ข้าง ตามแบบและ
ประมาณการที่เทศบาลตาบลโรงช้างกา นด)

0.00

78,000.00

0.00

0.00

0 %

0

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มู 12 ซอย 5

0.00

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มู 8 ซอย 4

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 1 ซอย 2 ฝ่งตะวันตก

0.00

0.00

46,500.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 1 ซอย บ้านนายบุญธรรม ถึง
บ้านนายบุญ โกษา

0.00

0.00

119,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มู 2 ซอย 2 เชื่อม ซอย 6
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 6 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

88,500.00

150,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 7 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

0.00

161,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มู 7 ซอย 1 บริเวณ น้าบ้านพอ
ลวง นอม ปญญางาม

79,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 2 ซอย 5

0.00

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 5 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 6 ซอย 2

0.00

0.00

60,500.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 7 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 8 ถนน ายกลาง บริเวณ น้า
บ้านนายชิน มาฟู

0.00

0.00

188,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าค ล. ถนน
ายกลางบ้านเดน มูที่ 6 ตาบลโรงช้าง รูป
ตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว 63 เมตร (ตาม
แบบแปนที่เทศบาลตาบลโรงช้างกา นด)

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 5 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างลานคอนกรีตปา ุ าน มู
ที่ 9 บ้านทุงธนาลัย

89,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้าง อถัง ูงพร้อมติดตั้งถังน้า
ไฟเบอรกลา มูที่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการขยายไ ลทางถนนไปปา ุ าน มู
ที่ 11 บ้านโปงศรีนคร

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเจาะบอบาดาล า รับระบบประปา
มูบ้าน มูที่ 10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการซอมแซมรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มู 6 ซอย 2 จากบ้านนายวาท ไป
รเวทย ถึงบ้าน นายตา กาวิชา

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเทคอนกรีตขยายผิวการจราจร
บริเวณบล๊อคคอนเวิร มูที่ 9

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเปลี่ยนทอเมนระบบประปา มูบ้าน
มูที่ 4 บ้านโรงช้างใต้

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มู 12 ซอย 1

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มู 3 บริเวณ ลังวัดศรีบุญยืน จากบ้าน
นางยุพิน ลาวตูม ถึง บ้านนาง ุขแก้ว ซูซูกิ

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มู 5 ถนน ายกลาง

82,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 1 บริเวณศูนยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาล
ตาบลโรงช้าง เลียบตามถนน าย ันปาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

149,170.00

-100 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 11 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

0.00

66,000.00

-100 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 3 บริเวณ ลังวัดศรีบุญยืน

0.00

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 4 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 4 บริเวณข้างบ้านนางจาปา ทอง
ลาย ถึงบ้านกานันทรงพล คาภีระ

0.00

0.00

171,900.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 4 บริเวณ น้าศูนย อปพร. ตาบล
โรงช้าง

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

148,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มู 1 ซอย 2

98,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มู 1 บริเวณศูนยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลโรงช้าง
เลียบตามถนน าย ันปาเกิ้ม

274,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มู 11 ถนน ายกลาง

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. มู 10
ถนน ายกลาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มู 4 บริเวณข้างบ้านนางจาปา ทองลาย ถึง
กานันทรงพล คาภีระ

195,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล.พร้อมบอพัก
มูที่ 11 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

312,600.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

153,300.00

-100 %

0

73,958.40

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

240,000

โครงการปรับปรุง ซอมแซม ระบบประปา มู
บ้าน

0.00

0.00

137,800.00

179,570.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา มู
บ้าน

0.00

32,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงที่ดินและ ิู่งกอ ร้าง ถนน
การเกษตร ถนนภายใน มูบ้าน วางทอ
ระบายน้า ขุดลอกลาเ มือง

393,100.00

627,400.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง ถนน ขุด
ลอก ฯลฯ
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง ถนน ขุด
ลอก ฯลฯ
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บารุงรักษา
ระบบประปา มูบ้าน
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้
ได้ซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,936,622.40

2,814,011.29

2,018,800.00

2,115,540.00

740,000

รวมงบลงทุน

2,936,622.40

2,814,011.29

2,018,800.00

2,115,540.00

740,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภูมิภาคอาเภอพาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

อุด นุนการไฟฟ้า วนภูมิภาคอาเภอพาน
เพื่อจายเป็นคาติดตั้ง ายพาดดับ มูที่ 11
ตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

0.00

65,230.00

-100 %

0

126,334.84

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

126,334.84

0.00

0.00

65,230.00

300,000

รวมงบเงินอุดหนุน

126,334.84

0.00

0.00

65,230.00

300,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

3,062,957.24

2,814,011.29

2,018,800.00

2,180,770.00

1,040,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

เงินอุด นุนเอกชน
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

99,600.00

99,600.00

91,300.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

143,000.00

0.7 %

144,000

โครงการรณรงคปลูกจิต านึกในการคัดแยก
ขยะในชุมชนและครัวเรือน

98,080.61

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคปลูกจิต านึกในการคัดแยก
ขยะในชุมชนและครัวเรือน มูที่ 1-12

0.00

35,600.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

197,680.61

135,200.00

91,300.00

173,000.00

174,000

รวมงบดาเนินงาน

197,680.61

135,200.00

91,300.00

173,000.00

174,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

197,680.61

135,200.00

91,300.00

173,000.00

174,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

4,144,182.94

3,998,697.59

3,446,126.10

4,113,872.00

1,214,000

โครงการจ้างเ มาจัดเก็บขยะในตาบลโรง
ช้าง จานวน 12 มูบ้าน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
(ข) โครงการรณรงคตอต้านยาเ พติด

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0 %

0

(ง) โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติดในพื้นที่

0.00

0.00

520.00

0.00

0 %

0

1,705.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนา งเ ริมอาชีพใ ้กับ
ประชาชน

32,742.00

32,610.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการรณรงคตอต้านยาเ พติด

4,000.00

750.00

0.00

4,000.00

150 %

10,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปญ ายาเ พติดในพื้นที่

19,560.00

18,650.00

0.00

0.00

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

58,007.00

52,010.00

2,020.00

29,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

58,007.00

52,010.00

2,020.00

29,000.00

50,000

โครงการประชุมประชาคมตาบลและ มูบ้าน
เพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลโรงช้างและ นับ นุนการทบทวนและ
จัดทาแผนพัฒนาชุมชน/ มูบ้าน

โครงการ งเ ริมคุณภาพชีวิต า รับผู้ตก
เกณฑจปฐ.
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมเงินอุดหนุน

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

88,007.00

82,010.00

32,020.00

59,000.00

80,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

88,007.00

82,010.00

32,020.00

59,000.00

80,000

0.00

0.00

59,000.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

59,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

59,000.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0.00

0.00

59,000.00

0.00

0

อุด นุนกลุมพัฒนา ตรีตาบลโรงช้าง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการกอ ร้างฐานพระพุทธรูป

0 %

0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬา ี ัมพันธตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

98,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา

0.00

0.00

0.00

27,000.00

11.11 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

98,000.00

27,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

98,000.00

27,000.00

30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00

0.00

98,000.00

27,000.00

30,000

โครงการจัดงานเทศกาล งกรานตและรดน้า
ดา ัวผู้ ูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2559

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตาบล
โรงช้าง

40,000.00

0.00

50,000.00

40,000.00

0 %

40,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาโรค
ด้วย มุนไพรและภูมิปญญาท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมเ ริม ร้างความ ุขใ ้ผู้ ูง
อายุเนื่องในวันปีใ มเมือง

0.00

0.00

39,960.00

40,000.00

0 %

40,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอนุรักษ งเ ริมประเพณีเข้าพรรษา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

8,400.00

10,000.00

0 %

10,000

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

80,000.00

0.00

98,360.00

110,000.00

90,000

รวมงบดาเนินงาน

80,000.00

0.00

98,360.00

110,000.00

90,000

116,050.00

112,410.00

110,610.00

0.00

0 %

0

อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอปาแดด

0.00

0.00

0.00

116,100.00

8.1 %

125,500

อุด นุน านักงานวัฒนธรรมจัง วัดเชียงราย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

137,000.00

5,000.00

135,000.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีเทศนม าชาติ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

25 %

50,000

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน

0.00

0.00

0.00

120,000.00

0 %

120,000

อุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลโรงช้าง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

อุด นุน ภาวัฒนธรรมอาเภอปาแดด

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการอนุรักษ งเ ริมประเพณีวันเข้า
พรรษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

เงินอุด นุนเอกชน
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ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560
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อุด นุน ภาวัฒนธรรมอาเภอปาแดด ตาม
โครงการ งเ ริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาท้องถิ่นของอาเภอปาแดด ในคราว
ที่จะมีการแขงขันกีฬาแ งชาติ ครั้งที่ 46
"เจียงฮายเกม "

0.00

0.00

0.00

20,000.00

รวมเงินอุดหนุน

253,050.00

117,410.00

245,610.00

311,100.00

320,500

รวมงบเงินอุดหนุน

253,050.00

117,410.00

245,610.00

311,100.00

320,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

333,050.00

117,410.00

343,970.00

421,100.00

410,500

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้า ้วย
แดดและอางเก็บน้า ้วย ลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อ งเ ริมการทองเที่ยว

0.00

0.00

11,440.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

11,440.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

11,440.00

0.00

0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0.00

0.00

11,440.00

0.00

0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

333,050.00

117,410.00

512,410.00

448,100.00

440,500

-100 %

0

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
0 %

0
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

560,860

เงินประจาตาแ นง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

155,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

0.00

762,860

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

762,860

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

18,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

คาจ้างเ มาชางโยธา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

72,000

คาจ้างเ มาบริการผู้ชวยปฏิบัติงานธุรการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

78,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

133,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

0.00

0.00

0.00

0.00

วั ดุ านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

398,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

5,500

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

5,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

0.00

1,166,360

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

185,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อตู้เก็บเอก ารแบบบานเปิด กระจกใ

100 %

5,500
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
-คาจ้างออกแบบ รับรองแบบ รือควบคุม
งานกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มูที่ 6 รอบวัด
ศรีดอนแก้ว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 2 ซอย 6 โรงน้าดื่ม

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างทอเ ลี่ยมทางไปปา ุ าน
บ้านโปง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

173,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด มูที่ 11 ถนน ายกลาง ลังวัดศรีบุญ
ยืน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

124,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 12 ซอย 7

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

166,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 2 ซอย 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 2 ซอย 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

26,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 7 ถนน ายกลาง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

230,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 8 ซอย 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

169,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด มูที่ 8 ซอย 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าค ล.แบบมีฝา
ปิด มูที่ 1 ซอย 2 น้าบ้านนายพิชัย ใจ
เที่ยง ถึงบ้านดาบยา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

77,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าค ล.แบบมีฝา
ปิด มูที่ 8 ปากทาง ามแยก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,000

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 1 ซอย 4 บริเวณศูนยกู้ชีพ ทางไป
ันปาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก มูที่ 3 บริเวณ ลังวัดศรีบุญยืน จุดที่ 2
จากบ้านนายบุญมี อิ่นเอ้ย ถึงบ้านนางแก้ว ซู
ซูกิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

285,000

โครงการวางทอระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็กพร้อมบอพัก มูที่ 9 บริเวณซอยบ้าน
นาย งคราม เชื่อมตอ มุที่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

112,000
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ
ิ่งกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

184,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

150,000.00

2,269,500

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

150,000.00

2,269,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0.00

0.00

0.00

150,000.00

2,349,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

150,000.00

3,515,860

(ก) โครงการฝึกอบรมอา า มัครดับไฟปา
และซักซ้อมการป้องกันไฟปา

0.00

0.00

17,920.00

0.00

0 %

0

(ข) โครงการรักษปา

0.00

0.00

14,250.00

0.00

0 %

0

37,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปลูกปาเพื่อชุมชนและ ังคมเฉลิม
พระเกียรติ

0.00

0.00

0.00

250.00

1,900 %

5,000

โครงการฝึกอบรมอา า มัครดับไฟปาและ
ซักซ้อมการป้องกันไฟปา

0.00

12,720.00

0.00

16,600.00

110.84 %

35,000

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้า ้วย
แดดและอางเก็บน้า ้วย ลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อ งเ ริมการทองเที่ยว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการรักษน้า รักษปา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

18,510.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

10,250.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

56,010.00

22,970.00

32,170.00

26,850.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

56,010.00

22,970.00

32,170.00

26,850.00

50,000

โครงการกอ ร้างปรับปรุงประตู้น้า ค ล. มู
ที่ 10

0.00

0.00

93,000.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

93,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

93,000.00

0.00

0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

56,010.00

22,970.00

125,170.00

26,850.00

50,000

รวมแผนงานการเกษตร

56,010.00

22,970.00

125,170.00

26,850.00

50,000

66,839.00

109,937.00

108,360.00

110,000.00

0 %

110,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

0.00

6,200,000.00

6,730,300.00

7,203,000.00

11.06 %

8,000,000

โครงการรักษปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
0 %

0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
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เบี้ยยังชีพคนพิการ

0.00

1,803,800.00

1,742,400.00

1,799,800.00

6.68 %

1,920,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอด

216,000.00

210,000.00

210,000.00

210,000.00

5.71 %

222,000

13,243.39

81,000.00

124,633.00

106,900.00

-5.87 %

100,630

201,842.79

125,228.89

215,228.89

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการจัดการจราจร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000

คาบารุง มาคม ันนิบาตเทศบาลประเทศ
ไทย

0.00

0.00

0.00

27,300.00

9.89 %

30,000

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

49,710.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

300,000.00

286,244.00

302,253.30

314,610.00

2.7 %

323,108

รวมงบกลาง

847,635.18

8,816,209.89

9,433,175.19

9,876,610.00

10,811,738

รวมงบกลาง

847,635.18

8,816,209.89

9,433,175.19

9,876,610.00

10,811,738

รวมงบกลาง

847,635.18

8,816,209.89

9,433,175.19

9,876,610.00

10,811,738

รวมแผนงานงบกลาง

847,635.18

8,816,209.89

9,433,175.19

9,876,610.00

10,811,738

รวมทุกแผนงาน

17,975,700.82

27,286,172.79

28,186,185.53

31,500,000.00

35,300,000

ารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบล รงช้าง
อา ภอ ปา ดด จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,827,824 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,686,124 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

695,520 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประ ยชน์ตอบ ทน
อย่างอื่นของนายก ทศมนตรีรองนายก ทศมนตรีประธานสภา ทศบาล รอง
ประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการ ทศบาล พ.ศ
. 2554 ละ นังสือต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง ยกรายละ อียด ดังนี้
(1) งิน ดือน ของนายก ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 27,600 บาท จานวน 12
ดือน
(2) งิน ดือนรองนายก ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 15,180 บาท/คน รวม 2
คน จานวน 12 ดือน (สานักปลัด ทศบาล)
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งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนายก/รองนายก

จานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนประจาตา น่ง ของนายก ทศมนตรี ละรองนายก
ทศมนตรี ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ
ทน ละประ ยชน์ตอบ ทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจ่ายค่า
บี้ยประชุมกรรมการ ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ นังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยว
ข้อง ยกรายละ อียด ดังนี้
(1) ค่าตอบ ทนประจาตา น่งนายก ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 4,000
บาท จานวน 12 ดือน
(2) ค่าตอบ ทนประจาตา น่งรองนายก ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 3,000
บาท/คน รวม 2 คน จานวน 12 ดือน (สานักปลัด ทศบาล)
งินค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก
จานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทนพิ ศษของนายก ทศมนตรี ละรองนายก
ทศมนตรี ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ
ทน ละประ ยชน์ตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี สมาชิกสภา ทศบาล ที่ดารงตา น่งประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภาที่ดารงตา น่งรองประธานสภา สภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจ่าย
งิน บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ นังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่ กี่ยวข้อง ยกรายละ อียดดังนี้
(1) ค่าตอบ ทนพิ ศษของนายก ทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 4,000 บาท จานวน 12 ดือน
(2) ค่าตอบ ทนพิ ศษของรองนายก ทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 3,000 บาท จานวน 12 ดือน (สานักปลัด ทศบาล)
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งินค่าตอบ ทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การบริ ารส่วน
ตาบล

จานวน

198,720 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทน ลขานุการ / ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประ ยชน์ตอบ ทน
อื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี งินค่าตอบ ทน ละประ ยชน์
ตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี สมาชิกสภา ทศบาล ที่
ดารงตา น่งประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ที่ดารงตา น่งรองประธาน
สภา สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการสภา ทศบาล ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554
ละ นังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง ยกรายละ อียดดังนี้
(1) ค่าตอบ ทน ลขานุการนายก ทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 9,660 บาท จานวน 12 ดือน
(2) ค่าตอบ ทนที่ปรึกษานายก ทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 6,900 บาท จานวน 12 ดือน (สานักปลัด ทศบาล)
งินค่าตอบ ทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน

1,490,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบ ทนสมาชิกสภา ทศบาล ประธานสภา รองประธาน
สภา ตามระ บียบระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละ
ประ ยชน์ตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี สมาชิกสภา
ทศบาล ที่ดารงตา น่งประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ที่ดารงตา น่ง
รองประธานสภา สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายก ทศมนตรี ละการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ
. 2554 ละ นังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง ยกรายละ อียดดังนี้
(1) ค่าตอบ ทนของประธานสภา ทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 15,180 บาท จานวน 12 ดือน
(2) ค่าตอบ ทนรองประธานสภาฯ จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 12,420
บาท จานวน 12 ดือน
(3) ค่าตอบ ทนของคณะสมาชิกสภา ทศบาล จานวน 10 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 9,660 บาท จานวน 12 ดือน (สานักปลัด ทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,061,484 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

3,673,380 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อม งินปรับปรุง งิน ดือนพนักงาน ทศบาล
ประจาป ตามอัตราที่กฎ มายกา นดใ ้พนักงาน ทศบาล มีสิทธิได้
รับ จานวน 10 อัตรา ดังนี้
ตา น่ง ปลัด ทศบาล 1 อัตรา
ตา น่ง รองปลัด ทศบาล 1 อัตรา
ตา น่ง ัว น้าสานักปลัด ทศบาล 1 อัตรา
ตา น่ง นิติกร 1 อัตรา
ตา น่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
ตา น่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ตา น่ง นักวิ คราะ ์น ยบาย ละ ผน 1 อัตรา
ตา น่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ตา น่ง จ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ตา น่ง จ้าพนักงานปองกันบรร ทาสาธารณภัย 1 อัตรา
(สานักปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

138,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆของพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระ บียบ (สานักปลัด ทศบาล)
งินประจาตา น่ง

จานวน

168,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือน
ละ 7,000 บาท รองปลัด ทศบาล ัว น้าสานักปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

982,104 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ของสานักปลัด ทศบาล ประกอบด้วย
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา
-ตา น่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ตา น่ง คนสวน 1 อัตรา
-ตา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
(2) พนักงานทั่วไป จานวน 5 อัตรา
-ตา น่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
-ตา น่ง พนักงานดับ พลิง 4 อัตรา
(สานักปลัด ทศบาล)
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,125,200 บาท

รวม

492,200 บาท

จานวน

115,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ช่น ค่าออกข้อสอบในการสอบ ข่งขัน คัด ลือก รือจ่าย ป็น งิน
ค่าตอบ ทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ได้ตามระ บียบ กฎ มาย ที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
- พื่อจ่าย งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
กา นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ละคณะกรรมการ
ต่างๆตาม ลัก กณฑ์การ บิกจ่ายค่าตอบ ทนบุคคล รือกรรมการ ( นังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0402.5 ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560)
(สานักปลัด ทศบาล)
ค่า บี้ยประชุม
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ละพนักงานจ้างทั่ว
ไป (สานักปลัด ทศบาล)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมใ ้กับคณะกรรมการในการประชุมตามที่ระ บียบ
รือ นังสือสั่งการได้กา นด (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ก่ จ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม น้าที่ปกติ ดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้น
นอก วลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือ ดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้นนอก วลาราชการนอกที่ตั้งสานัก
งาน รือ ดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ ป็นผลัด รือกะ ละได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
การ บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สานักปลัด ทศบาล)

จานวน

10,000 บาท
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

277,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล สานักปลัด ทศบาล มีสิทธิ บิก
ค่า ช่าบ้านตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้าน ของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 ป 2551 ฉบับที่ 3 ป 2559 ถึง
ปจจุบัน รือ นังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง (สานักปลัด ทศบาล)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
จานวน

85,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้ ก่ ผ้บริ าร พนักงาน ทศบาล ที่มี
สิทธิได้ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละ ก้ไข พิ่ม
ติม (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าใช้สอย

รวม

979,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบุคคลทา น้าที่ยามรักษาการณ์ ราย ดือน ดือน
ละ 6,000.-บาท จานวน 12 ดือน ตาม นังสือ มท.ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจ่าย งินค่าจ้าง
มาบริการของอปท. ละ นังสือสั่งกาารอื่นๆที่ กี่ยวข้อง (สานักปลัด
ทศบาล)
ค่าจ้าง มาพนักงานทาความสะอาด
จานวน

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาพนักงานทาความสะอาด ราย ดือน ดือน
ละ 6,500.-บาท จานวน 12 ดือน ตาม นังสือ มท.ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจ่าย งิน
ค่าจ้าง มาบริการของอปท. ละ นังสือสั่งกาารอื่นๆที่ กี่ยวข้อง (สานักปลัด
ทศบาล)
ค่าจ้าง มาพนักงานพิมพ์

จานวน

72,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาพนักงานพิมพ์ ราย ดือน ดือนละ 6,000.-บาท
จานวน 12 ดือน ตาม นังสือ มท.ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจ่าย งินค่าจ้าง มาบริการของอ
ปท. ละ นังสือสั่งกาารอื่นๆที่ กี่ยวข้อง (สานักปลัด ทศบาล)
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร ราย ดือน
จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาบุคคลทา น้าที่ยามรักษาการณ์

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร ราย ดือน ดือนละ 2,500 บาท
จานวน 12 ดือน (สานักปลัด ทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดีของ ทศบาลตาบล รงช้าง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าดา นินคดีทั่วไป ละคดีตามคาพิพากษา พื่อดา นินการอย่าง
อื่นที่มิใช่ค่าธรรม นียม ละค่าอื่นๆที่จา ป็น (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าทาประกันภัย รถส่วนกลางของ ทศบาลตาบล รงช้าง
จานวน

6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าทาประกันภัย รถส่วนกลางของ ทศบาลตาบล รงช้าง ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการปรับปรุง ละพัฒนา ว๊บไซด์ ทศบาลตาบล รงช้าง
จานวน

16,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าพื้นที่ ด มน นม ตาม ครงการปรับปรุง ละพัฒนา ว๊บไซด์
ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ป พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ มือง ละการบริ าร ลาดับที่ 11 น้า 290 (สานักปลัด
ทศบาล)
ครงการ ผย พร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ทศบาล
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ ผย พร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของ ทศบาลตาบล รงช้าง ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้าง มาทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการดา นินงาน ของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการ มืองการบริ าร น้าที่ 294 ลาดับที่ 17 (สานักปลัด ทศบาล)
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รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการอาทิ ช่น ค่าถ่าย อกสารค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือค่าซักฟอกค่ากาจัดสิ่งปฏิกลค่าระวางบรรทุกค่า ช่า
ทรัพย์สิน (ยก ว้น ค่า ช่าบ้าน) รายจ่าย กี่ยวกับการจ้าง มา ฆษณา ละ ผย
พร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่า
ธรรม นียมต่างๆค่า บี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ตามคาพิพากษาค่า
จ้าง มาบริการค่าปก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟา รวมถึงค่าติดตั้ง ม้อ ปลง ครื่องวัด ละอุปกรณ์ไฟฟา ซึ่ง ป็น
กรรมสิทธิของการไฟฟาค่าจ้าง มา ดินสาย ละ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา พิ่ม
ติม ค่าธรรม นียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การ พิ่มกาลังไฟฟา การ
ขยาย ขตไฟฟา การบารุงรักษา รือซ่อม ซมระบบไฟฟา ละอุปกรณ์ค่าวาง
ท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
บริการน้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้า ละอุปกรณ์ประปา ซึ่ง ป็น
กรรมสิทธิของการประปาค่าจ้าง มา ดินท่อประปา ละติดตั้งอุปกรณ์ประปา
พิ่ม ติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบารุงรักษา รือซ่อม ซมระบบ
ประปา ละอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง ทรศัพท์ ยก ว้น ค่าต้
สาขา ค่า ครื่อง ทรศัพท์พ่วงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
ครื่องรับสัญญาณต่างๆฯลฯ

จานวน

20,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ

จานวน

40,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พักค่า บริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน ละระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ละ ก้ไข พิ่ม ติม (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้ง
จานวน

250,000 บาท

(1) พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล พื่อจ่าย
ป็น ค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ อกสาร ละค่าใช้จ่ายที่
กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย ละค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจา ป็น
ต้องจ่าย กี่ยวกับการรับรอง รือต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศตรวจ
ยี่ยม รือทัศนศึกษา ฯลฯ ดยตั้งจ่ายตาม กณฑ์ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่
กินปละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปงบประมาณที่ล่วงมา ดยไม่รวมรายด้ งิน
อุด นุน งินก้ งินจ่ายขาดสะสม ของ ทศบาล ละ งินที่มีผ้
อุทิศ จานวน 15,000.- บาท
(2) พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ
รือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ ต่งตั้งตามกฎ มาย พื่อจ่าย ป็นค่า
อา าร ครื่องดื่มต่าง ๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยงรับรอง ละค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจา
ป็นต้องจ่ายที่ กี่ยวกับการ ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะ
กรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ ต่งตั้งตามกฎ มาย รือตามระ บียบ
รือ นังสือสั่งการ ของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ ว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดยตั้งตาม กณฑ์ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 จานวน 25,000.-บาท (สานักปลัด ทศบาล)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ ค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้ง ดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า อกสาร ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์การ ลือกตั้ง ละค่าอื่นๆที่จา ป็น (สานักปลัด ทศบาล)
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ครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารสา รับผ้ ข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ นื่องใน
วันท้องถิ่นไทย ค่าปาย ค่าวัสดุ ละอื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการ มือง ละการบริ าร ลาดับที่ 2 น้า 285
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการอบรมการบริ ารงานตาม ลักธรรมาภิบาล
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการอบรมการบริ ารงานตาม ลักธร
รมาภิบาล ดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าปาย ครงการ ค่าอา ารว่าง ละ
ครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่าวัสดุ ค่าตอบ ทนวิทยากร ละอื่นๆที่จา ป็น
ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนา พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
มืองการบริ าร ลาดับที่ 15 น้า 293 (สานักปลัด ทศบาล)
ครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใ ้กับผ้ปฏิบัติงานในองค์กร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใ ้กับผ้
ปฏิบัติงานในองค์กร ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ครงการ ค่าอา าร
ว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่าวัสดุ ค่าตอบ ทนวิทยากร ละอื่นๆที่
จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการ มืองการบริ าร น้าที่ 286 ลาดับที่ 4
(สานักปลัด ทศบาล)
ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมทรัพย์สินของ ทศบาลตาบล รงช้าง ซ่อม ซม ละ
บารุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ (สานักปลัด ทศบาล)
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ค่าวัสดุ

รวม

429,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานักงาน ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด ทศบาล)
วัสดุไฟฟา ละวิทยุ
จานวน

54,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุไฟฟา ละวิทยุประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด
ทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด ทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด ทศบาล)
วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
จานวน

20,000 บาท

วัสดุสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทราย
จ่ายสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือ กรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด
ทศบาล)
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วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทราย
จ่ายสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือ กรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด
ทศบาล)
วัสดุการ กษตร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุการ กษตร ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักปลัด ทศบาล)
วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร่
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ฆษณา ละ ผย พร่ ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่ง
ของที่จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ อาทิ ช่น กระดาษ ขียน ปส ตอร์ พ่กัน ละ
สี ฟล์ม รปสี รือขาวดาที่ได้จากการล้างอัด ขยายฯลฯ ประกอบ นังสือ กรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด ทศบาล)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด ทศบาล)
วัสดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อถังดับ พลิง น้ายาดับ พลิง ละอื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยว
ข้อง ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

225,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟาในสานักงาน ทศบาลตาบล รงช้าง ละศนย์อปพร.ตาบล
รงช้าง ละศนย์ก้ชีพก้ภัยตาบล รงช้าง (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน

5,000 บาท

ค่าไฟฟา

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา น้าบาดาลในสานักงาน ทศบาลตาบล รงช้าง ศนย์
อปพร.ตาบล รงช้าง ละศนย์ก้ชีพก้ภัยตาบล รงช้าง (สานักปลัด ทศบาล)
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ค่าบริการ ทรศัพท์

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นค่า ทรศัพท์ รวมถึงค่า ทรศัพท์ คลื่อนที่ ละรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้มา
ซึ่งบริการดังกล่าว ละค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ช่น การ ช่า
ครื่อง ค่า ช่า ลข มาย ทรศัพท์ ค่าบารุงค่สาย ทรศัพท์ ฯลฯ
(สานักปลัด ทศบาล)
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าฝากส่ง ค่า ทร ลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯใน
กิจการของ ทศบาล (สานักปลัด ทศบาล)
ค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม
จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต ละค่าสื่อสารต่าง ๆ
ค่า ทรภาพ ค่า ท ล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ฯลฯ (สานักปลัด ทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

5,500 บาท

รวม

5,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

รวม

11,000 บาท

รวม

11,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อต้ ก็บ อกสาร บบบาน ปด กระจกใส
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ต้ ก็บ อกสาร บบบาน ปด กระจก
ใส จานวน 1 ใบ ดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ป็นต้ ก็บ อกสาร บบบาน
ปด กระจกใสบานสวิง ขนาด 3 ฟุต ป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอก นือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถจัด าได้ตามราคาท้องตลาด (สานักปลัด
ทศบาล)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา พื่อ ศึกษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่ พื่อ
การจัดการจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน ละ/ รือสิ่งก่อสร้าง
- พื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ดยจ่าย ป็นค่าจ้างในการสารวจ ตาม ครงการจ้างสารวจความพึง
พอใจของผ้รับบริการ ในพื้นที่ตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการ มือง ละการบริ าร ลาดับที่ 12 น้า 290
(สานักปลัด ทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,021,758 บาท

รวม

1,478,508 บาท

รวม

1,478,508 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

1,077,480 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อม งินปรับปรุง งิน ดือนพนักงาน ทศบาล
ประจาป ตามอัตราที่กฏ มายกา นดใ ้พนักงาน ทศบาล มีสิทธิได้
รับ จานวน 4 อัตรา ดังนี้
ตา น่ง ผ้อานวยการกองคลัง 1 อัตรา
ตา น่ง นักวิชาการ งิน ละบัญชี 1 อัตรา
ตา น่ง จ้าพนักงานจัด ก็บรายได้ 1 อัตรา
ตา น่ง จ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
(กองคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆใ ้กับพนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระ บียบ (กองคลัง)
งินประจาตา น่ง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของผ้อานวยการกองคลัง จานวน 1
อัตรา ดือนละ 3,500.-บาท จานวน 12 ดือน
(กองคลัง)
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

299,028 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองคลัง ตา น่ง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
ตา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนักงานจัด ก็บรายได้ 1 อัตรา
ตา น่ง ผ้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (กองคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา
(กองคลัง)
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งบดาเนินงาน

รวม

472,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
กา นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง)
ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ก่ จ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม น้าที่ปกติ ดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้น
นอก วลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือ ดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้นนอก วลาราชการนอกที่ตั้งสานัก
งาน รือ ดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ ป็นผลัด รือกะ ละได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตน ละใ ้ มายความรวมถึง งินค่าตอบ
ทนตามกฎ มายว่าด้วยสภาตาบล ละองค์การบริ ารส่วนตาบลด้วย ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้านตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2551 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 ป 2551 ฉบับที่ 3 ป 2559 ถึงปจจุบัน รือ
นังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง (กองคลัง)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
จานวน

15,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิได้
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 (กองคลัง)
ค่าใช้สอย

รวม

336,000 บาท

จานวน

78,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยปฏิบัติงานการ งิน ละบัญชี
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยปฏิบัติงานการ งิน ละ
บัญชี จานวน 1 อัตรา ราย ดือน ดือน
ละ 6,500.- บาท จานวน 12 ดือน (กองคลัง)
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ค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

จานวน

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา ราย
ดือน ดือนละ 6,500.-บาท จานวน 12 ดือน (กองคลัง)
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการอาทิ ช่น ค่าถ่าย อกสารค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือค่าซักฟอกค่ากาจัดสิ่งปฏิกลค่าระวางบรรทุกค่า ช่า
ทรัพย์สิน (ยก ว้น ค่า ช่าบ้าน) รายจ่าย กี่ยวกับการจ้าง มา ฆษณา ละ ผย
พร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่า
ธรรม นียมต่างๆค่า บี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ตามคาพิพากษาค่า
จ้าง มาบริการค่าปก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟา รวมถึงค่าติดตั้ง ม้อ ปลง ครื่องวัด ละอุปกรณ์ไฟฟา ซึ่ง ป็น
กรรมสิทธิของการไฟฟาค่าจ้าง มา ดินสาย ละ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา พิ่ม
ติม ค่าธรรม นียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การ พิ่มกาลังไฟฟา การ
ขยาย ขตไฟฟา การบารุงรักษา รือซ่อม ซมระบบไฟฟา ละอุปกรณ์ค่าวาง
ท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
บริการน้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้า ละอุปกรณ์ประปา ซึ่ง ป็น
กรรมสิทธิของการประปาค่าจ้าง มา ดินท่อประปา ละติดตั้งอุปกรณ์ประปา
พิ่ม ติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบารุงรักษา รือซ่อม ซมระบบ
ประปา ละอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง ทรศัพท์ ยก ว้น ค่าต้
สาขา ค่า ครื่อง ทรศัพท์พ่วงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
ครื่องรับสัญญาณต่างๆฯลฯ (กองคลัง)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พักค่า บริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน ละระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ละ ก้ไข พิ่ม ติม (กองคลัง)
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ครงการสารวจข้อมลภาคสนามในการจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการสารวจข้อมลภาคสนามในการจัด
ทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน ของ ทศบาลตาบล รงช้าง ดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง มาพนักงานสารวจข้อมลภาคสนาม ค่าวัสดุอื่นๆที่
จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ.2550 ละ นังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2551 , นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555, นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการ มืองการบริ าร น้าที่ 289 ลาดับที่ 10 (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าซ่อม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ละค่าซ่อม ซมบารุงรักษายานพา นะ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ

รวม

61,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าวัสดุสานักงาน ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จานวน

26,000 บาท

วัสดุสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ ช่น ผ่น รือจานรอง
บันทึกข้อมล ผ้า มึก ัวพิมพ์ รือ กนพิมพ์ ตลับผง มึก กระดาษต่อ
นื่อง ฯลฯ (กองคลัง)
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งบลงทุน

รวม

71,250 บาท

รวม

71,250 บาท

จานวน

2,850 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าสานักงาน จานวน 1 ตัว ดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้ ก้าอี้สานักงาน ปรับระดับสงต่าได้ วัสดุที่ใช้ทาพนักพิง วัสดุที่ใช้ทาที่นั่ง ทา
จาก ครง ล็กบุฟองน้า ุ้ม นัง ทียมสีดา มีที่ท้าว ขน ขา ก้าอี้ ละล้อ ป็นขา
ล็ก มี 5 ล้อ สามารถ มุนรอบได้ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x
ลึก 65 x สง 91 ซนติ มตร ป็นรายการที่อย่นอก นือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่สามารถ าได้ตามท้องตลาด (กองคลัง)
ค่าจัดซื้อ ต๊ะ ล็กทางาน
จานวน

4,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ต๊ะ ล็กทางาน ดยมีคุณลักษณะดังนี้ ต๊ะ
ล็ก ขนาด 4.00 ฟุต จานวน 1 ตัว ป็นรายการที่ตั้งนอก นือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่สามารถ าได้ตามท้องตลาด (กองคลัง)
จัดซื้อต้ อกสาร 15 ลิ้นชัก

จานวน

4,000 บาท

จานวน

33,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อ ก้าอี้สานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ อกสาร 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ใบ ตั้ง
ไว้ 4,000.-บาท ดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ต้ใส่ อกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 37 ซนติ มตร x 45 ซนติ มตร x 131 ซนติ มตร ป็นรายการที่
อย่นอก นือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่สามารถ าซื้อได้ตามท้องตลาด (กอง
คลัง)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ช็ค พิมพ์สมุดบัญชี งินฝาก
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ช็ค พิมพ์สมุดบัญชี งิน
ฝาก จานวน 1 ครื่อง ดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ครื่องพิมพ์ ช็ค ดยมีความ ร็ว
ในการพิมพ์ไม่ต่ากว่า 400 ตัวอักษร/วินาที การ ชื่อมต่อของ ครื่องพิมพ์ต้อง
ไม่ต่ากว่า 3 port ( parallel , serial RS-232, USB 2.0) มีการรับประกันตัว
ครื่องไม่น้อยกว่า 2 ป ป็นรายการที่ตั้งอย่นอก นือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
สามารถ าได้ตามท้องตลาด (กองคลัง)
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จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานสานักงาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานสานักงาน จานวน 1
ครื่อง ราคา 17,000 บาท
ดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 กน ลัก (4 core) มีความ
ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มี ปนพิมพ์ ละ มาส์
- มีจอ สดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
- ป็นไปตาม กณฑร์าคากลาง ละคณุลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาป ดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ลาดับที่ 7 น้า 3
(กองคลัง)

จานวน

17,000 บาท
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จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด Network บบที่ 1
พื่อจัดซื้อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด Network บบที่ 1 (18
น้า/นาที) จานวน 1 ครื่อง ราคา 10,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดาสา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 น้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์สีสา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 น้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับ น้าอัต นมัติได้
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T
รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 ผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม กณฑร์าคากลาง ละคณุลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประจาป ดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ลาดับที่ 47 น้า 17
(กองคลัง)

จานวน

10,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

644,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ จัดตั้งจุดตรวจตาม ทศกาลป
ใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต์ ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติ
น้าที่ประจาจุดตรวจ ค่าปาย ละอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5
/ว01634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 , นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที มท 0810.4/ว 611 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 55 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล รือน
จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการจัดตั้งจุดตรวจตาม ทศกาลปใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต์

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยภัยฝายพล รือน ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่าง ครื่อง
ดื่ม ค่าอา าร ค่าวัสดุ ค่าตอบ ทนวิทยากร ละอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 55 ลาดับที่ 2
(สานักปลัด ทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

599,500 บาท

รวม

599,500 บาท

จานวน

575,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะ ละขนส่ง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) บบธรรมดา
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) บบธรรมดา จานวน 1
คัน ราคา 575,000.-บาท ดยมีคุณลักษณะตามรายละ อียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดือนธันวาคม พ.ศ.2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 บัญชี
ครุภัณฑ์ น้าที่ 336 ลาดับที่ 7 (สานักปลัด ทศบาล)
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ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อปมน้ามอ ตอร์ไฟฟา ขนาด 10 รงม้า

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อปมน้ามอ ตอร์ไฟฟา ขนาด 10 รงม้า จานวน 1
ครื่อง ป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอก นือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ าซื้อได้ตามท้อง
ตลาด
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 บัญชี
ครุภัณฑ์ น้าที่ 340 ลาดับที่ 15 (สานักปลัด ทศบาล)
จัดซื้อท่อพญานาค
จานวน

4,500 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ยาว 10 มตร จานวน 1
ครื่อง ป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอก นือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ าซื้อได้ตามท้อง
ตลาด
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 บัญชี
ครุภัณฑ์ น้าที่ 340 ลาดับที่ 14
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

3,089,100 บาท

รวม

2,549,600 บาท

รวม

2,549,600 บาท

จานวน

1,703,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อม งินปรับปรุง งิน ดือนพนักงาน ทศบาล
ประจาป ตามอัตราที่กฏ มายกา นดใ ้พนักงาน ทศบาลมีสิทธิได้รับ จานวน
5 อัตรา ดังนี้
(1) ตา น่ง ผ้อานวยการกองการศึกษา 1 อัตรา
(2) ตา น่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
(3) ตา น่ง คร (คศ.1 ละคร คศ.2) 3 อัตรา
(กองการศึกษา)
งินประจาตา น่ง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินประจาตา น่ง ผ้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1
อัตรา ดือนละ 3,500.-บาท จานวน 12 ดือน
(กองการศึกษา)
งินวิทยฐานะ

84,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่า งินวิทยะฐานะ ก่พนักงานคร ทศบาล (กองการศึกษา)

จานวน
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ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

672,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตา น่ง ผ้ช่วยครด ล ด็ก
ล็ก จานวน 4 อัตรา (กองการศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 อัตรา
(กองการศึกษา)
งบดาเนินงาน

รวม

534,000 บาท

รวม

122,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
กา นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ก่ จ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม น้าที่ปกติ ดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้น
นอก วลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือ ดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้นนอก วลาราชการนอกที่ตั้งสานัก
งาน รือ ดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ ป็นผลัด รือกะ ละได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
การ บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้านตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2551 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 ป 2551 ฉบับที่ 3 ป 2559 ถึงปจจุบัน รือ
นังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง (กองการศึกษา)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
จานวน

40,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิได้
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละที่ ก้ไข พิ่ม ติม ละ
อื่นๆที่ กี่ยวข้อง (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย

รวม

342,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยงานธุรการ

จานวน

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยงานธุรการ จานวน 1 อัตรา ราย
ดือน ดือนละ 6,500.-บาท จานวน 12 ดือน
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาพนักงานทาความสะอาด

จานวน

72,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาพนักงานทาความสะอาด จานวน 1 อัตรา ราย
ดือน ดือนละ 6,000.-บาท จานวน 12 ดือน
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มายามรักษาการณ์

จานวน

72,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มายามรักษาการณ์ จานวน 1 อัตรา ราย ดือน ดือน
ละ 6,000.-บาท จานวน 12 ดือน
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการอาทิ ช่น ค่าถ่าย อกสารค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือค่าซักฟอกค่ากาจัดสิ่งปฏิกลค่าระวางบรรทุกค่า ช่า
ทรัพย์สิน (ยก ว้น ค่า ช่าบ้าน) รายจ่าย กี่ยวกับการจ้าง มา ฆษณา ละ ผย
พร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่า
ธรรม นียมต่างๆค่า บี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ตามคาพิพากษาค่า
จ้าง มาบริการค่าปก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟา รวมถึงค่าติดตั้ง ม้อ ปลง ครื่องวัด ละอุปกรณ์ไฟฟา ซึ่ง ป็น
กรรมสิทธิของการไฟฟาค่าจ้าง มา ดินสาย ละ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา พิ่ม
ติม ค่าธรรม นียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การ พิ่มกาลังไฟฟา การ
ขยาย ขตไฟฟา การบารุงรักษา รือซ่อม ซมระบบไฟฟา ละอุปกรณ์ค่าวาง
ท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
บริการน้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้า ละอุปกรณ์ประปา ซึ่ง ป็น
กรรมสิทธิของการประปาค่าจ้าง มา ดินท่อประปา ละติดตั้งอุปกรณ์ประปา
พิ่ม ติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบารุงรักษา รือซ่อม ซมระบบ
ประปา ละอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง ทรศัพท์ ยก ว้น ค่าต้
สาขา ค่า ครื่อง ทรศัพท์พ่วงภายใน ละ ครื่อง ทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
ครื่องรับสัญญาณต่างๆฯลฯ
(กองการศึกษา)
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร ช่นค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางค่าพา นะค่า ช่าที่พักค่าบริการจอดรถณท่า
อากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิ ศษค่าธรรม นียมในการใช้สนามบินค่าลง
ทะ บียนต่างๆ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน ละ
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ ก้ไข พิ่ม ติม (กองการ
ศึกษา)
ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าซ่อม ซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล พื่อจ่าย ป็น ค่า
อา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ อกสาร ละค่าใช้จ่ายที่ กี่ยว นื่องใน
การ ลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย ละค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจา ป็นต้องจ่าย กี่ยว
กับการรับรอง รือต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศตรวจ ยี่ยม รือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ ดยตั้งจ่ายตาม กณฑ์ นังสือ กระทรวงม าดไทย ที่ มท
.0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่ กินปละร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงในปงบประมาณที่ล่วงมา ดยไม่รวมรายได้ งินอุด
นุน งินก้ งินจ่ายขาดสะสม ของ ทศบาล ละ งินที่มีผ้อุทิศ (กองการ
ศึกษา)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

วัสดุสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานักงาน ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)
งบลงทุน

รวม

5,500 บาท

รวม

5,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

รวม

2,558,720 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,342,100 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

647,100 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อต้ ล็ก บบ 2 บาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ล็ก 2 บาน จานวน 1 ใบ ใบละ 5,500.-บาท ดยมี
คุณลักษณะ ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(กองการศึกษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการจัดงานวัน ด็ก ่งชาติ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจัดงานวัน ด็ก ่งชาติ ดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน มาตรา 50 (7
),ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 249
ลาดับที่ 21(กองการศึกษา)

น้า : 27/60
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ครงการจัดงานวัน ม่ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล รงช้าง

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจัดงานวัน ม่ของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการ มือง ละการบริ าร น้าที่ 300 ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)
ครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ กนนา ด็ก ละ ยาวชน
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ กนนา
ด็ก ละ ยาวชน ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตอบ ทน
วิทยากร ค่า อกสาร ละอื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (7) , ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 250
ลาดับที่ 22 (กองการศึกษา)
ครงการศนย์สามวัยถ่ายทอดภมิปญญา
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการศนย์สามวัยถ่ายทอด
ภมิปญญา ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ ทนวิทยากร ค่า
อกสาร ละอื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (7) (8) , ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 249
ลาดับที่ 20 (กองการศึกษา)
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ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษา

จานวน

562,100 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ
(ก) ครงการจัด าอา ารกลางวันใ ้กับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล รง
ช้าง ตั้งไว้ 343,000.-บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งไว้ 79,100.- บาท
(ค) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ รียนการสอน ตั้งไว้ 119,000.-บาท
(ง) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผ้ประกอบอาชีพคร ตั้งไว้ 21,000.-บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 239
ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)
ครงการอบรม ยาวชนต้นกล้าจิตอาสา
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ ค่าตอบ ทนวิทยากร ค่า อกสาร ละอื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (7) , ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละ
นันทนาการ น้าที่ 260 ลาดับที่ 42 (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟา ละวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุไฟฟา ละวิทยุประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

รวม

660,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

น้า : 29/60
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ค่าอา าร สริม (นม)

จานวน

650,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร สริม(นม)ตาม ครงการจัด าอา าร สริมนม
สา รับ ด็กนัก รียนศพด.ทต. รงช้าง รง รียน รงช้างวิทยา ละ รง รียน
บ้าน ปง ดยมีรายละ อียดดังนี้
(ก) ค่าจัด าอา าร สริม (นม) ใ ้นัก รียนศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทต. รงช้าง
(ข) ค่าจัด าอา าร สริม (นม) ใ ้นัก รียน รง รียน รงช้างวิทยา
(ค) ค่าจัด าอา าร สริม (นม) ใ ้นัก รียน รง รียนบ้าน ปง
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 239 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

5,000 บาท

รวม

35,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟาของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล รงช้าง
(กองการศึกษา)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล รงช้าง
(กองการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต ละค่าสื่อสาร
ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

น้า : 30/60
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,216,620 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,216,620 บาท

จานวน

706,620 บาท

(ก) ครงการอา ารกลางวันสา รับนัก รียน รง รียนบ้าน ปง ตั้งไว้ 660,000
.-บาท
(ข) ครงการสร้างความปลอดภัยทางน้า ก่นัก รียน ตั้งไว้ 46,620.-บาท
( ผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 252 ลาดับที่ 26
ละ น้าที่ 257 ลาดับที่ 36 (กองการศึกษา)
อุด นุน รง รียน รงช้างวิทยา
จานวน

510,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุน รง รียนบ้าน ปง

(ก) ครงการอา ารกลางวันสา รับนัก รียน รง รียน รงช้างวิทยา ตั้ง
ไว้ 460,000.-บาท
(ข) ครงการกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ รงช้าง กมส์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 253 ลาดับ
ที่ 28 ละ น้าที่ 254 ลาดับที่ 31 (กองการศึกษา)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการจัดซื้อ นังสือพิมพ์ พื่อการรับร้ข่าวสารของประชาชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ จัดซื้อ นังสือพิมพ์ พื่อการรับร้
ข่าวสารของประชาชน ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซื้อ นังสือพิมพ์ไว้
สา รับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สานักงาน ทศบาล ละที่ศนย์ก้
ชีพก้ภัย
- ป็นไปตาม พรบ.กา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้ ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ละ มาตรา 17
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 247 ลาดับ
ที่ 17 (กองการศึกษา)
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ครงการ รง รียนผ้สงอายุตาบล รงช้าง

จานวน

45,000 บาท

รวม

854,000 บาท

รวม

609,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

465,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ รง รียนผ้สงอายุตาบล รง
ช้าง ดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า อกสาร ค่า
อา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตามพรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50 (6) (7) (8)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 244
ลาดับที่ 11
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนนักบริบาลท้องถิ่น จานวน 2 อัตรา ดือนละ 6,000
.-บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 144,000.-บาท
(สานักปลัด ทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการตรวจประ มินอา าร ละน้าบริ ภคปลอดภัย
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการตรวจประ มินอา าร ละน้า
บริ ภคปลอดภัย ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุตรวจ ปาย อื่นๆที่จา
ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 63 ลาดับที่ 13
(สานักปลัด ทศบาล)
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ครงการตรวจสอบคุณภาพน้าอุป ภค ละบริ ภค

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการตรวจสอบคุณภาพน้าอุป ภค
ละบริ ภค ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสา รับตรวจ อื่นๆที่จา ป็น
ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 58 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการปองกัน ละควบคุม รคติดต่อ
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการปองกัน ละควบคุม รคติดต่อ
ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อน้ายาพ่น มอกควัน ค่าน้ามัน ชื้อ
พลิง วัสดุ ละอื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (4)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 58 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการฝึกอบรมซักซ้อมการช่วย ลือผ้ประสบภัยกรณีฉุก ฉิน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการฝึกอบรมซักซ้อมการช่วย ลือผ้
ประสบภัยกรณีฉุก ฉิน ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร วัสดุสา รับ
ฝึกอบรม อา าร ละอา ารว่าง ปาย อื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 59 ลาดับที่ 5
(สานักปลัด ทศบาล)

จานวน
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ครงการพัฒนา ละสนับสนุนการดา นินงานระบบการ พทย์ฉุก ฉินตาบล รงช้าง จานวน

350,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการพัฒนา ละสนับสนุนการดา นิน
งานระบบการ พทย์ฉุก ฉินตาบล รงช้าง ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ค่าจ้าง มา
ราย ดือน ค่าน้ามัน ชื้อ พลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ละอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 59 ลาดับที่ 4
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการรณรงค์ความร้การส่ง สริมสุขภาพ ละการปองกัน รค
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการรณรงค์ความร้การส่ง สริม
สุขภาพ ละการปองกัน รค ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าจ้างทา
สื่อรณรงค์ อื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 60 ลาดับที่ 8
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รค อดส์ในชุมชน
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รค อดส์
ในชุมชน ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าจ้างทาสื่อรณรงค์ อื่นๆที่
จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 62 ลาดับที่ 12
(สานักปลัด ทศบาล)
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ครงการสัตว์ปลอด รค คนปลอดภัย จาก รคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
จานวน
ศาสตราจาย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตรราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

35,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการรณรงค์ความร้การส่ง สริม
สุขภาพ ละการปองกัน รค ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่า
วัคซีน ค่าจัด ก็บข้อมล อื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 61 ลาดับที่ 9
(สานักปลัด ทศบาล)
งบเงินอุดหนุน

รวม

245,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

245,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุนสานักงานปศุสัตว์จัง วัด ชียงราย
-อุด นุนสานักงานปศุสัตว์จัง วัด ชียงราย ตาม ครงการผ่าตัดทา มัน พื่อลด
จานวนสุนัข ละ มวที่ ป็นสัตว์พา ะของ รคพิษสุนัขบ้า ละ มวที่ไม่มี จ้าของ
ในพื้นที่จัง วัด ชียงรายของสานักงานปศุสัตว์จัง วัด ชียงราย
- ป็นไปตามพรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 60 ลาดับที่ 7 (สานักปลัด
ทศบาล)
งินอุด นุน อกชน
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 1
(1) ครงการควบคุม รค นอนพยาธิของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ม่ที่ 1 ตั้งไว้ 5,000.-บาท
(2) ครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่สม ด็จ พระ จ้าลก ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม่ที่ 1 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(3) ครงการรณรงค์ ละ ก้ไขปญ ายา สพติดTo be number one (ศนย์
พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ ม่บ้าน) ทลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ม่ที่ 1 ตั้งไว้ 5,000.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 65-66 ลาดับที่ 17-19
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อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 10

จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม ม่ที่ 10
ตั้งไว้ 7,000.-บาท
(2) ครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม่ที่ 10 ตั้งไว้ 7,000.-บาท
(3) ครงการควบคุม รคขาดสารไอ อดีนของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 10 ตั้งไว้ 6,000.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 78-79 ลาดับที่ 44-46
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 11

จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการรณรงค์ ละ ก้ไขปญ ายา สพติดTo be number one (ศนย์
พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ ม่บ้าน) ทลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ม่ที่ 11 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(2) ครงการช่วยลดการติด อดส์จาก ม่ส่ลกสภากาชาดไทย พระ จ้าวรวงศ์
ธอพระองค์ จ้า สมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ม่ที่ 11 ตั้งไว้ 5,000
.-บาท
(3) ครงการควบคุม รค นอนพยาธิของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ม่ที่ 11 ตั้งไว้ 5,000.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 80-81 ลาดับที่ 48-50
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 12
จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการอบรม มอ ม่บ้านในพระราชประสงค์ ม่ที่ 12 ตั้งไว้ 5,000
.-บาท
(2) ครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม ม่ที่12
ตั้งไว้ 5,000.-บาท
(3) ครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม่ที่ 12 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 81-82 ลาดับที่ 50-52
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อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 2

จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านภัยมะ ร็ง ต้านม ม่ที่ 2
ตั้งไว้ 9,250.-บาท
(2) ครงการควบคุม รคขาดสารไอ อดีนของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 2 ตั้งไว้ 6,000.-บาท
(3) ครงการรณรงค์ ละ ก้ไขปญ ายา สพติดTo be number one (ศนย์
พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ ม่บ้าน) ทลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ม่ที่ 2 ตั้งไว้ 4,750.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 66-67 ลาดับที่ 20-22
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 3

จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการอบรม มอ ม่บ้านในพระราชประสงค์ ม่ที่ 3 ตั้งไว้ 5,000.-บาท
(2) ครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม่ที่ 3 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(3) ครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน รง รียน ละชุมชน ของสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 3 ตั้งไว้ 5,000.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 68-69 ลาดับที่ 20-22
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 4
จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม ม่ที่ 4
ตั้งไว้ 11,700.-บาท
(2) ครงการควบคุม รค นอนพยาธิของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ม่ที่ 4 ตั้งไว้ 3,850.-บาท
(3) ครงการควบคุม รคขาดสารไอ อดีนของสม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 4 ตั้งไว้ 4,450.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 69-70 ลาดับที่ 26-28
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อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 5

จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม ม่ที่ 5
ตั้งไว้ 9,900.-บาท
(2) ครงการอบรม มอ ม่บ้านในพระราชประสงค์ ม่ที่ 5 ตั้งไว้ 3,800.-บาท
(3) ครงการควบคุม รคขาดสารไอ อดีนของสม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 5 ตั้งไว้ 6,300.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 71-72 ลาดับที่ 29-31
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 6
จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม่ที่ 6 ตั้งไว้ 7,500.-บาท
(2) ครงการควบคุม รคขาดสารไอ อดีนของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 6 ตั้งไว้ 7,400.-บาท
(3) ครงการรณรงค์ ละ ก้ไขปญ ายา สพติดTo be number one (ศนย์
พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ ม่บ้าน) ทลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ม่ที่ 6 ตั้งไว้ 5,100.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 72-73 ลาดับที่ 32-34
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 7

20,000 บาท

(1) ครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม ม่ที่ 7
ตั้งไว้ 8,000.-บาท
(2) ครงการควบคุม รค นอนพยาธิของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ม่ที่ 7 ตั้งไว้ 4,700.-บาท
(3) ครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม่ที่ 7 ตั้งไว้ 7,300.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 74-75 ลาดับที่ 35 - 37

จานวน
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อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 8

จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการควบคุม รคขาดสารไอ อดีนของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 8 ตั้งไว้ 4,450.-บาท
(2) ครงการควบคุม รค นอนพยาธิของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ม่ที่ 8 ตั้งไว้ 3,850.-บาท
(3) ครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม ม่ที่ 8 ตั้ง
ไว้ 11,700.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 75-76 ลาดับที่ 38-40
อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ม่ที่ 9
จานวน

20,000 บาท

(1) ครงการส่ง สริม ภชนาการ ละสุขภาพอนามัย ม่ ละ ด็กของสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม่ที่ 9 ตั้งไว้ 5,000.-บาท
(2) ครงการช่วยลดการติด อดส์จาก ม่ส่ลกสภากาชาดไทย พระ จ้าวรวงศ์
ธอพระองค์ จ้า สมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ม่ที่ 9 ตั้งไว้ 5,000.-บาท
(3) ครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม่ที่ 9 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณ
สุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 77-78 ลาดับที่ 41-43
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

132,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

132,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

132,000 บาท

จานวน

102,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการจัดรถรับส่ง ด็กยากไร้ ละด้อย อกาสในตาบล รงช้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจัดรถรับส่ง ด็กยากไร้ ละด้อย
อกาสในตาบล รงช้าง ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างรถรับส่งราย ดือน
ละอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นังสือ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 83 ลาดับที่ 1
(กองการศึกษา )
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ครงการช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่

จานวน

30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,040,000 บาท

งบลงทุน

รวม

740,000 บาท

รวม

740,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้าง อถังสงพร้อมติดตั้งถังน้าไฟ บอร์กลาส ม่ที่ 4
จานวน 1 ่ง ตาม บบ ละประมาณการของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตามพรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่มถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 51 (1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า น้าที่ 112 ลาดับที่ 19
ครงการ จาะบ่อบาดาลสา รับระบบประปา ม่บ้าน ม่ที่ 10
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการช่วย ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่า งินช่วย ลือ ละค่าอื่นๆที่จา
ป็น
- ป็นไปตาม นังสือ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 83 ลาดับที่ 2
(สานักปลัด ทศบาล)
แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณป ภค
ครงการก่อสร้าง อถังสงพร้อมติดตั้งถังน้าไฟ บอร์กลาส ม่ที่ 4

- พื่อจ่าย ป็นค่า จาะบ่อบาดาลสา รับระบบประปา ม่บ้าน ม่ที่ 10
จานวน 1 บ่อ ตาม บบ ละประมาณการของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตามพรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 51 (1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 29 น้า 115
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ค่าบารุงรักษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่งก่อสร้าง
ครงการปรับปรุง ซ่อม ซม ระบบประปา

จานวน

240,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

174,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

174,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

174,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการปรับปรุง ซ่อม ซม ระบบ
ประปา ของ ม่บ้าน ทศบาล ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 51 (1)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ครง
สร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า น้าที่ 113 ลาดับที่ 20
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุนการไฟฟาส่วนภมิภาคอา ภอพาน
- พื่ออุด นุนการไฟฟาส่วนภมิภาคอา ภอพาน ตาม ครงการ
(1) ค่าขยาย ขตไฟฟา 3 ฟส ม่ที่ 5 ซอยประปา ม่บ้าน
(2) ค่าติดตั้งสายพาดดับ ม่ที่ 9 ซอย 5 ละ น้าบ้านนายสงคราม
- ป็นไปตามพรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไขถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ.2562
มาตรา 51 (7)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 38 น้า 117 ละลาดับที่ 44
น้า 118 (กองช่าง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ครงการจ้าง มาจัด ก็บขยะในตาบล รงช้าง จานวน 12 ม่บ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจ้าง มาจัด ก็บขยะในตาบล รง
ช้าง จานวน 12 ม่บ้าน ดือนละ 12,000.-บาท
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่ง วดล้อม น้าที่ 278 ลาดับที่ 1 (สานักปลัด
ทศบาล)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการรณรงค์ปลกจิตสานึกในการคัด ยกขยะในชุมชน ละครัว รือน ม่ที่
1-12

จานวน

30,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ รณรงค์ปลกจิตสานึกในการคัด
ยกขยะในชุมชน ละครัว รือน ม่ที่ 1-12 ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ปาย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นสา รับ ครงการ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบร้อย
ของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560, พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไขถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่ง วดล้อม น้าที่ 278 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด ทศบาล)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการพัฒนาส่ง สริมอาชีพใ ้กับประชาชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการพัฒนาส่ง สริมอาชีพใ ้กับ
ประชาชน ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าอา ารว่าง ละ ครื่อง
ดื่ม ค่าอา าร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสา รับการอบรม ละค่าอื่นๆที่จา
ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติม
ฉบับ ปจจุบัน มาตรา 51 (5)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ศรษฐกิจ ละการท่อง ที่ยว น้าที่ 94 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด ทศบาล)
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ครงการรณรงค์ต่อต้านยา สพติด

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการรณรงค์ต่อต้านยา สพติด ดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าอา ารว่าง ครื่องดื่ม ค่าปายรณรงค์ ค่า
วัสดุ ละอื่นๆ
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 88 ลาดับที่ 7
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการอบรมใ ้ความร้ กี่ยวกับการปองกัน ละ ก้ไขปญ ายา สพติดในพื้นที่ จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการอบรมใ ้ความร้ กี่ยวกับการ
ปองกัน ละ ก้ไขปญ ายา สพติดในพื้นที่ ครงการ ค่าปาย ค่าอา ารว่าง
ครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าวัสดุ ค่าตอบ ทนวิทยากร ละอื่นๆที่จา ป็น ละ กี่ยว
ข้อง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล ก้ไข พิ่ม ติมฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (1
) , นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 89 ลาดับที่ 9
(สานักปลัด ทศบาล)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน อกชน
อุด นุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบล รงช้าง
อุด นุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบล รงช้าง ตาม ครงการส่ง สริมความ ข้ม ข็งกลุ่ม
พัฒนาสตรีตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (7)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต น้าที่ 90 ลาดับที่ 11 (สานักปลัด
ทศบาล)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

410,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬา
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการส่งนักีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬา
ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าอา าร ค่าพา นะ ค่าวัสดุ ครื่อง
ต่งกาย ละอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัด ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 275
ลาดับที่ 35
(กองการศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการจัดงานประ พณีลอยกระทงตาบล รงช้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง
ตาบล รงช้าง ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าอา ารว่าง ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบ ทนกรรมการตัดสิน ค่าของรางวัล ละอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (8)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 261
ลาดับที่ 2 (กองการศึกษา)
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ครงการฝึกอบรม สริมสร้างความสุขใ ้ผ้สงอายุ นื่องในวันปใ ม่ มือง

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ ฝึกอบรม สริมสร้างความสุขใ ้ผ้
สงอายุ นื่องในวันปใ ม่ มือง ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าอา าร
ว่าง ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ตอบ ทนวิทยากร ละอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (7)
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 263 ลาดับที่ 5
(กองการศึกษา)
ครงการอนุรักษ์ส่ง สริมประ พณี ข้าพรรษา
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการ อนุรักษ์ส่ง สริมประ พณี ข้า
พรรษา ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ละอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (8)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละ
นันทนาการ น้าที่ 262 ลาดับที่ 3 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

320,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

320,500 บาท

จานวน

125,500 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอปา ดด
- พื่ออุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอปา ดด
(ก) ครงการสักการะ นื่องใน อกาสวันครบรอบการสวรรคต ละวันพระ
ราชสมภพสม ด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งไว้ 4,000.-บาท
(ข) ครงการจัดงาน นื่องใน อกาส ฉลิมพระชนพรรษา พระบรมราชินี
พันป ลวง ละวัน ม่ ่งชาติ ตั้งไว้ 5,000.-บาท
(ค) ครงการจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระ จ้า
อย่ ัว รัชกาลที่ 10 ตั้งไว้ 7,000.-บาท
(ง) ครงการจัดงาน นื่องในวันปยม าราช ตั้งไว้ 2,000.-บาท
(จ) ครงการจัดงานประ พณีสงกรานต์ ละสรงน้าพ่อขุน ม็งราย
ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(ฉ) ครงการจัดงาน ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระนาง จ้าพระบรม
ราชินี รัชกาลที่ 10 ตั้งไว้ 7,000.-บาท
(ช) ครงการจัดงานข้าว อม ละของดีอา ภอปา ดด ตั้งไว้ 47,000
.- บาท
(ซ) ครงการจัดงานพ่อขุน ม็งรายม าราช ตั้งไว้ 35,000.- บาท
(ฌ) ครงการจัดงาน นื่องในพิธีวันคล้ายวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสม ด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดุล ดช บรมนาถบพิตร ตั้งไว้ 5,000
.-บาท
(ญ) ครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม ด็จพระปรมินทรม
าภมิพลอดุลย ดช ตั้งไว้ 3,500.-บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 103 -104, 267,302304 ลาดับที่ 4-5,13, 5-11
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อุด นุนสานักงานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่ออุด นุนสานักงานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย ตาม ครงการสืบสาน
ประ พณีนมัสการ ละสรงน้าพระธาตุดอยตุง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (8)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 268 ลาดับที่ 17 (กอง
การศึกษา)
งินอุด นุน อกชน
ครงการจัดงานประ พณี ทศน์ม าชาติ
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้กับ ครงการจัดงานประ พณี ทศน์ม าชาติ ใ ้กับ
วัดในพื้นที่ตาบล รงช้าง จานวน 5 วัด ได้ ก่ วัดศรีบังวัน วัดศรีดอน ก้ว วัด
ศรีบุญยืน วัดสันกองพัฒนาราม วัดสันก่
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 น้าที่ 276 ลาดับ
ที่ 36 (กองการศึกษา)
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อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน
(1) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 1 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(2) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 2 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(3) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 3 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(4) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 4 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(5) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 5 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(6) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 6 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(7) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 7 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(8) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 8 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(9) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 9 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(10) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 10 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(11) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 11 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
(12) อุด นุนคณะกรรมการ ม่บ้าน ครงการสืบสานประ พณีวัฒนธรรม ละ
ภมิปญญา ม่บ้าน ม่ที่ 12 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ ลาดับที่ 18-29
น้าที่ 268-272) (กองการศึกษา)

จานวน

120,000 บาท
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อุด นุนสภาวัฒนธรรม่ตาบล รงช้าง

จานวน

5,000 บาท

- พื่ออุด นุนสภาวัฒนธรรมตาบล รงช้าง ตาม ครงการสรงน้าพระธาตุตาบล
รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (8)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ น้าที่ 267
ลาดับที่ 15 (กองการศึกษา)
อุด นุนสภาวัฒนธรรมอา ภอปา ดด
จานวน

10,000 บาท

- พื่ออุด นุนสภาวัฒนธรรมอา ภอปา ดด
(ก) ครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสาม ณรภาคฤดร้อน ฉลิมพระ
กียรติพระ จ้าอย่ ัว สม ด็จพระนาง จ้าพระบรมราชินีนาถ ละพระ ทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 5,000.-บาท
(ข) ครงการประ พณีสรงน้าพระธาตุจอมคีรี ตั้งไว้ 5,000.-บาท
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ละนันทนาการ ลาดับที่ 31
น้า 273 ละ ลาดับที่ 14 น้าที่ 267 (กองการศึกษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

1,166,360 บาท

รวม

762,860 บาท

รวม

762,860 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

560,860 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อม งินปรับปรุง งิน ดือนพนักงาน ทศบาล
ประจาป ตามอัตราที่กฏ มายกา นดใ ้พนักงาน ทศบาล มีสิทธิได้
รับ จานวน 3 อัตรา ดังนี้
ตา น่ง ผ้อานวยการกองช่าง 1 อัตรา
ตา น่ง นายช่าง ยธา 2 อัตรา
(กองช่าง)
งินประจาตา น่ง

จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของผ้อานวยการกองช่าง ในอัตรา ดือน
ละ 3,500.-บาท จานวน 12 ดือน (กองช่าง)
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ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

155,000 บาท

พื่อจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตา น่ง ผ้ช่วยช่าง ยธา
(กองช่าง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

5,000 บาท

รวม

398,000 บาท

รวม

133,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
กา นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาป ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ละคณะกรรมการ
ต่างๆตาม ลัก กณฑ์การ บิกจ่ายค่าตอบ ทนบุคคล รือกรรมการ ( นังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0402.5 ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560)
(กองช่าง)
ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ก่ จ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม น้าที่ปกติ ดย
ลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้น
นอก วลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือ ดยลักษณะงานส่วนใ ญ่ต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสานักงาน ละได้ปฏิบัติงานนั้นนอก วลาราชการนอกที่ตั้งสานัก
งาน รือ ดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ ป็นผลัด รือกะ ละได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด รือกะของตน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
การ บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองช่าง)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งิน พิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ1อัตรา ตา น่ง ผ้
ช่วยช่าง ยธา (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล กองช่าง มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้าน
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2551 ก้ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ถึง
ปจจุบัน รือ นังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง (กองช่าง)
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

5,000 บาท

รวม

185,000 บาท

ค่าจ้าง มาช่าง ยธา

จานวน

72,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาช่าง ยธา ราย ดือน ดือน
ละ 6,000.-บาท จานวน 12 ดือน (กองช่าง)
ค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ

จานวน

78,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พักค่า บริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน ละระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ละ ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมทรัพย์สินของ ทศบาลตาบล รงช้าง ซ่อม ซม ละ
บารุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล ที่มีสิทธิได้
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละที่ กี่ยวข้อง (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการผ้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ จานวน 1 อัตรา ราย
ดือน ดือนละ 6,500.-บาท จานวน 12 ดือน (กองช่าง)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

วัสดุสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานักงาน ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ ประ ภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ ละอะไ ล่ ตามตัวอย่างการจา นกประ ภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัด ป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)
งบลงทุน

รวม

5,500 บาท

รวม

5,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

รวม

2,349,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อต้ ก็บ อกสาร บบบาน ปด กระจกใส
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ก็บ อกสาร บบบาน ปด กระจกใสสา รับ ก็บ
อกสาร จานวน 1ใบ ป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอก นือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ละ
าซื้อได้ตามท้องตลาด (กองช่าง)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
-ค่าจ้างออก บบ รับรอง บบ รือควบคุมงานก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างออก บบ รับรอง บบ รือควบคุมงานก่อสร้าง
(กองช่าง)
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งบลงทุน

รวม

2,269,500 บาท

รวม

2,269,500 บาท

ครงการก่อสร้างถนน คสล. ม่ที่ 6 รอบวัดศรีดอน ก้ว

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. ม่ที่ 6 รอบวัดดอน ก้ว ดยรายละ อียด
ดังนี้ ถนนกว้าง 4 มตร นา 0.15 มตร ยาว 138 มตร ตาม บบ ละ
ประมาณการ ทศบาลตาบล รงช้าง (กองช่าง)
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า น้าที่ 143 ลาดับที่ 55 (กองช่าง)
ครงการก่อสร้างท่อ ลี่ยมทางไปปาสุสานบ้าน ปง

จานวน

173,000 บาท

จานวน

124,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณป ภค

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างก่อสร้างท่อ ลี่ยมทางไปปาสุสานบ้าน ปง ดยมีราย
ละ อียดดังนี้ ขนาด 1.50 มตร x 1.50 มตร ชนิด 2 ช่องทาง ยาว 5.00
มตร ตาม บบ ละประมาณการของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 110 น้า 170 (กองช่าง)
ครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 11 ถนนสายกลาง ลัง
วัดศรีบุญยืน
- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 11 ถนน
สายกลาง ลังวัดศรีบุญยืน ดยมีรายละ อียดดังนี รางระบายน้าขนาด
กว้าง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.30 -0.60 มตร นา 0.10 มตร ความยาว 61
มตร ละวางท่อขนาด 0.40 มตร *1.00 มตร จานวน 14 ท่อน ตาม บบ
ละประมาณการของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 258 น้า 226 (กองช่าง)
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ครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 12 ซอย 7

จานวน

166,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 12 ซอย 7 ดย
มีรายละ อียดดังนี รางระบายน้าขนาดกว้าง 0.30 มตร ลึก ฉลี่ย 0.30 -0.60
มตร นา 0.10 มตร ความยาว 120 มตร ตาม บบ ละประมาณการของ
ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 155 น้า 190 (กองช่าง)
ครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 2 ซอย 1
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 2 ซอย 1 ดยมี
รายละ อียดดังนี รางระบายน้าขนาดกว้าง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.30 -0.60
มตร นา 0.10 มตร ความยาว 120 มตร ตาม บบ ละประมาณการของ
ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 132 น้า 179 (กองช่าง)
ครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 2 ซอย 5
จานวน

26,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 2 ซอย 5 ดย
มีรายละ อียดดังนี้ รางระบายน้าขนาดกว้าง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.30-0.60
มตร นา 0.10 มตร ความยาว 16 มตร ตาม บบ ละประมาณการของ
ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 133 น้า 180 (กองช่าง)
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ครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 7 ถนนสายกลาง

จานวน

230,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 7 ถนน
สายกลาง ดยมีรายละ อียดดังนี รางระบายน้าขนาดกว้าง 0.40 มตร ลึก
ฉลี่ย 0.30 -0.60 มตร นา 0.10 มตร ความยาว 141 มตร ตาม บบ
ละประมาณการของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 30 น้า 131 (กองช่าง)
ครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 8 ซอย 4

จานวน

169,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 8 ซอย 4 ดย
มีรายละ อียดดังนี้ รางระบายน้าขนาดกว้าง 0.30 มตร ลึก ฉลี่ย 0.30 -0.60
มตร นา 0.10 มตร ความยาว 121 มตร ตาม บบ ละประมาณการของ
ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 31 น้า 132 (กองช่าง)
ครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 8 ซอย 1
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 8 ซอย 1 ดยมี
รายละ อียดดังนี้ รางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.30 -0.60
มตร นา 0.10 มตร นา 0.10 มตร ยาว 30 มตร ตาม บบ ละประมาณ
การของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 149 น้า 187 (กองช่าง)
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ครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 1 ซอย 2 น้าบ้านนาย
พิชัย ใจ ที่ยง ถึงบ้านดาบยา
- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 1 ซอย 2
ดยมีรายละ อียดดังนี้ รางระบายน้าขนาดกว้าง 0.40 มตร ลึก
ฉลี่ย 0.30 -0.60 มตร นา 0.10 มตร ยาว 46 มตร ตาม บบ ละ
ประมาณการ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 178 น้า 130 (กองช่าง)
ครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 8 ปากทางสาม ยก

จานวน

77,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บบมีฝาปด ม่ที่ 8 ปากทางสาม
ยก ดยมีรายละ อียดดังนี รางระบายน้าขนาดกว้าง 0.40 มตร ลึก
ฉลี่ย 0.30 -0.60 มตร นา 0.10 มตร ความยาว 13 มตร ตาม บบ ละ
ประมาณการของ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 150 น้า 187 (กองช่าง)
ครงการวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ม่ที่ 1 ซอย 4 บริ วณศนย์ก้ชีพ จานวน
ทางไปสันปา กิ้ม
- พื่อจ่าย ป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ม่ที่ 1 ซอย 4 ดยมี
รายละ อียด ขนาดท่อคสล. 1.00*1.00 มตร จานวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3
บ่อ ตาม บบ ละประมาณการ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 4 น้า 120 (กองช่าง)

150,000 บาท
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ครงการวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ม่ที่ 3 บริ วณ ลังวัดศรีบุญยืน
จุดที่ 2 จากบ้านนายบุญมี อิ่น อ้ย ถึงบ้านนาง ก้ว ซซกิ

จานวน

- พื่อจ่าย ป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ม่ที่ 3 บริ วณ ลังวัดศรี
บุญยืน จุดที่ 2 จากบ้านนายบุญมี อิ้น อ้ย ถึงบ้านนาง ก้ว ซซกิ ดยมีราย
ละ อียดดังนี้ ขนาดท่อคสล. 0.60*1.00 มตร จานวน 117 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 10 บ่อ ตาม บบ ละประมาณการ ทศบาลตาบล รงช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 7 น้า 122 (กองช่าง)
ครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็กพร้อมบ่อพัก ม่ที่ 9 บริ วณซอย จานวน
บ้านนายสงคราม ชื่อมต่อ มุ่ที่ 6

285,000 บาท

112,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็กพร้อมบ่อพัก ม่ที่ 9
บริ วณ ซอย บ้านนายสงคราม ชื่อมต่อ ม่ที่ 6 ดยมีรายละ อียดดัง
นี้ ท่อ คสล. ขนาดกว้าง 1.00 มตร x ยาว 1.00 มตร จานวน 31
ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ตาม บบ ละประมาณการของ ทศบาลตาบล รง
ช้าง
- ป็นไปตาม พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 50 (2)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน ครงสร้างพื้นฐาน ละ ล่งน้า ลาดับที่ 15 น้า 125 (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่งก่อสร้าง
ครงการบารุงรักษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่งก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการบารุงรักษา ปรับปรุงที่ดิน ละสิ่งก่อ
สร้าง (กองช่าง)

จานวน

184,500 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการปลกปา พื่อชุมชน ละสังคม
ฉลิมพระ กียรติ ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าอา ารว่าง ละ ครื่อง
ดื่ม ค่าอา าร ค่าวัสดุ ค่าพันธุ์ไม้ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่ง วดล้อม น้าที่ 282 ลาดับที่ 4
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟปา ละซักซ้อมการปองกันไฟปา
จานวน

35,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟปา
ละซักซ้อมการปองกันไฟปา ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปาย ค่าอา าร
ว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าวัสดุ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่ง วดล้อม น้าที่ 5 ลาดับที่ 282
(สานักปลัด ทศบาล)
ครงการรักษ์ปา
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการปลกปา พื่อชุมชน ละสังคม ฉลิมพระ กียรติ

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการรักษ์ปา ดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ดา นิน ครงการ ค่าปาย ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าวัสดุ ละค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จา ป็นสา รับการทา นวกันไฟ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0891/ว
164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่ง วดล้อม น้าที่ 281 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด ทศบาล)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

10,811,738 บาท

รวม

10,811,738 บาท

รวม

10,811,738 บาท

จานวน

110,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย รือ จ็บ
ปวย ทุพพลภาพ ตาย ละคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ
.2533 ดยปฏิบัติตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ละ นังสือสานัก
งาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏา
คม 2557 (สานักปลัด ทศบาล)
งินสมทบกองทุน งินทด ทน
จานวน

5,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน งินทด ทน (สานักปลัด ทศบาล)
บี้ยยังชีพผ้สงอายุ
- พื่อจ่าย ป็น งินสวัสดิการใ ้ ก่ผ้สงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย
งิน บี้ยยังชีพผ้สงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ละได้ขึ้น
ทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ล้ว ดยจ่าย
อัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบขั้นบันได ใช้ฐานข้อมลจานวนผ้สงอายุจานวนผ้
สงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสน ทศการจัดการฐานข้อมล บี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ ดยดา นินการจ่าย งิน
บี้ยยังชีพผ้สงอายุใ ้ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก
กณฑ์การจ่าย งิน บี้ยยังชีพผ้สงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 รวมถึง นังสือสั่งการที่ กี่ยวข้อง ป็นการดา นินการตามภารกิจ
ถ่าย อน มาตรา 16 ่งพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจาย
อานาจฯ พ.ศ.2542
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต ลาดับที่ 4 น้า 92 ) (สานักปลัด
ทศบาล

จานวน

8,000,000 บาท
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บี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

1,920,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินสวัสดิการ บี้ยความพิการใ ้ ก่คนพิการที่มีสิทธิตาม ลัก
กณฑ์ที่กา นด ที่ได้ สดงความจานง ดยการขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ดยใช้ฐานข้อมลจานวนคนพิการที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสน ทศการจัดการฐานข้อมล บี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ ดยดา นินการจ่าย งิน บี้ยความพิการใ ้ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย งิน บี้ยความ
พิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง
นังสือสั่งการที่ กี่ยวข้อง ป็นการดา นินการตามภารกิจถ่าย อน มาตรา 16
่งพระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
.2542
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต ลาดับที่ 5 น้า 92) (สานักปลัด
ทศบาล
บี้ยยังชีพผ้ปวย อดส์
จานวน

222,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินสนับสนุนการสง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ปวย อดส์ ก่ผ้ปวย อดส์ที่
พทย์ได้รับรอง ละทาการวินิจฉัย ล้ว ละมีความ ป็นอย่ยากจน รือถกทอด
ทิ้งขาดผ้อุปการะด ล ไม่สามารถประกอบอาชีพ ลี้ยงตน องได้ ดยผ้ปวย
อดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อ ดือนครบทั้ง12 ดือน ป็นการ
ดา นินการตามภารกิจถ่าย อน มาตรา 16 ่งพระราชบัญญัติ ผน ละขั้น
ตอนการกระจายอานายฯ พ.ศ. 2542 ละระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
การจ่าย งินสง คราะ ์ พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
- ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม สาธารณสุข ละคุณภาพชีวิต ลาดับที่ 3 น้า 92 (สานักปลัด ทศบาล)
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สารองจ่าย

จานวน

100,630 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จานวน

1,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการ ก้ไขปญ า กี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประ ยชน์ ดยตรง ช่น การทาสีตี ส้น สัญญาณไฟจราจร สาม ลี่ยม ยุด
ตรวจ ปายจราจร กระจก ค้งจราจร ป็นต้น
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลประ ทศไทย

จานวน

30,000 บาท

ค่าบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลประ ทศไทย ตั้งไว้ 30,000.-บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย ในอัตราร้อย
ละ ศษ นึ่งส่วน กของรายรับจริงในปที่ล่วงมา ล้ว (ไม่รวม งินก้ งินจ่ายขาด
งินสะสม ละ งินอุด นุนทุกประ ภท ต่ทั้งนี้ต้องไม่ กิน ้า สนบาท) (สานัก
ปลัด ทศบาล)
สมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง น้าในกรณีจา ป็น
รือ พียงพอต่อการ ผชิญ ตุสาธารณภัยตลอดป ดยนาไปใช้จ่าย พื่อกรณี
ฉุก ฉินที่มีสาธารณภัย กิดขึ้น รือบรร ทาปญ าความ ดือดร้อนของประชาชน
ป็นส่วนร่วม พื่อปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ละ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (สานัก
ปลัด ทศบาล)
รายจ่ายตามข้อผกพัน

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพตาบล รงช้าง(สานักปลัด
ทศบาล)
งินสมทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบา น็จบานาญราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของ งินรายได้ประจาป (สานักปลัด ทศบาล)

จานวน

323,108 บาท
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

งบกลาง

งบกลาง

ค่าบารุง มาคม
ันนิบาตเทศบาล
ประเทศไทย

30,000

มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์

222,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

110,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
ารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

1,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

8,000,000
5,000
323,108
100,630
1,920,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

งบกลาง

งบกลาง

1,000

ค่าบารุง มาคม
ันนิบาตเทศบาล
ประเทศไทย

30,000

มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์

222,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

110,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

8,000,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

5,000

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

323,108

ารองจ่าย

100,630

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

1,920,000
120,000

120,000

1,490,400

1,490,400

หน้า : 3/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

155,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

5,000
560,860

เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

42,000
5,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าเช่าบ้าน

18,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาช่างโยธา

72,000

144,000

หน้า : 4/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

120,000

1,281,132

2,108,132

168,000

168,000

48,000

130,000

183,000

1,703,600

4,750,860

7,015,320

672,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

84,000

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

210,000

294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

40,000

100,000

145,000

5,000

5,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

198,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา

84,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

30,000

135,000

409,000

ค่าเช่าบ้าน

42,000

307,200

367,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

20,000

40,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

20,000

40,000

60,000

ค่าจ้างเหมาช่างโยธา

72,000

หน้า : 5/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี
ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยปฏิบัติงานธุรการ

78,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยปฏิบัติงานพั ดุ
ค่าจ้างเหมาบุคคลทา
หน้าที่ยามรักษาการณ์
ค่าจ้างเหมาพนักงานทา
ความ ะอาด
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
พิมพ์
-ค่าจ้างออกแบบ รับรอง
แบบหรือควบคุมงานก่อ
ร้าง
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอก าร รายเดือน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดีของเทศบาลตาบล
โรงช้าง
ค่าทาประกันภัย รถ ่วน
กลางของเทศบาลตาบล
โรงช้าง

80,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 6/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

78,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยปฏิบัติงานธุรการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

78,000

78,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยปฏิบัติงานพั ดุ

78,000

78,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลทา
หน้าที่ยามรักษาการณ์

72,000

72,000

ค่าจ้างเหมาพนักงานทา
ความ ะอาด

78,000

78,000

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
พิมพ์

72,000

72,000

-ค่าจ้างออกแบบ รับรอง
แบบหรือควบคุมงานก่อ
ร้าง
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอก าร รายเดือน

80,000

30,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดีของเทศบาลตาบล
โรงช้าง

5,000

5,000

ค่าทาประกันภัย รถ ่วน
กลางของเทศบาลตาบล
โรงช้าง

6,000

6,000

หน้า : 7/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการจ้างเหมาจัด
เก็บขยะในตาบลโรงช้าง
จานวน 12 หมู่บ้าน

144,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเว๊บไซด์เทศบาล
ตาบลโรงช้าง
โครงการเผยแพร่ประชา
ัมพันธ์ข่าว ารของ
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการผู้ช่วยงาน
ธุรการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานทาความ
ะอาด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ยามรักษาการณ์
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 8/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจ้างเหมาจัด
เก็บขยะในตาบลโรงช้าง
จานวน 12 หมู่บ้าน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

144,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเว๊บไซด์เทศบาล
ตาบลโรงช้าง

16,000

16,000

โครงการเผยแพร่ประชา
ัมพันธ์ข่าว ารของ
เทศบาล

30,000

30,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการผู้ช่วยงาน
ธุรการ

78,000

78,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานทาความ
ะอาด

72,000

72,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ยามรักษาการณ์

72,000

72,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

40,000

50,000

80,000

300,000

400,000

250,000

250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

หน้า : 9/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตาบลโรงช้าง

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวันแม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลโรงช้าง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนัง ือ
พิมพ์เพื่อการรับรู้ข่าว
ารของประชาชน
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ตามเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาล งกรานต์
โครงการจัดรถรับ ่งเด็ก
ยากไร้และด้อยโอกา
ในตาบลโรงช้าง
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่
โครงการตรวจประเมิน
อาหารและน้าบริโภค
ปลอดภัย

102,000

30,000

10,000

หน้า : 10/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตาบลโรงช้าง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

30,000

โครงการจัดงานวันแม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลโรงช้าง

5,000

5,000

โครงการจัดซื้อหนัง ือ
พิมพ์เพื่อการรับรู้ข่าว
ารของประชาชน

15,000

15,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ตามเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาล งกรานต์
โครงการจัดรถรับ ่งเด็ก
ยากไร้และด้อยโอกา
ในตาบลโรงช้าง

15,000

15,000

102,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่

30,000

โครงการตรวจประเมิน
อาหารและน้าบริโภค
ปลอดภัย

10,000

หน้า : 11/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการตรวจ อบ
คุณภาพน้าอุปโภคและ
บริโภค
โครงการปลูกป่าเพื่อ
ชุมชนและ ังคมเฉลิม
พระเกียรติ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

10,000

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

30,000

โครงการฝีกอบรม
ทบทวนอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมการช่วยเหลือผู้
ประ บภัยกรณีฉุกเฉิน

20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนา
เด็กและเยาวชน
โครงการฝึกอบรมเ ริม
ร้างความ ุขให้ผู้ ูง
อายุเนื่องในวันปีใหม่
เมือง
โครงการฝึกอบรมอา า
มัครดับไฟป่าและซัก
ซ้อมการป้องกันไฟป่า

40,000

35,000

หน้า : 12/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการตรวจ อบ
คุณภาพน้าอุปโภคและ
บริโภค

10,000

โครงการปลูกป่าเพื่อ
ชุมชนและ ังคมเฉลิม
พระเกียรติ

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

30,000

โครงการฝีกอบรม
ทบทวนอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมการช่วยเหลือผู้
ประ บภัยกรณีฉุกเฉิน
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนา
เด็กและเยาวชน

30,000

20,000

20,000

20,000

โครงการฝึกอบรมเ ริม
ร้างความ ุขให้ผู้ ูง
อายุเนื่องในวันปีใหม่
เมือง

40,000

โครงการฝึกอบรมอา า
มัครดับไฟป่าและซัก
ซ้อมการป้องกันไฟป่า

35,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการพัฒนาและ
นับ นุนการดาเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ตาบลโรงช้าง
20,000

โครงการรณรงค์ความรู้
การ ่งเ ริม ุขภาพและ
การป้องกันโรค

5,000

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเ พติด
ค่าใช้สอย

10,000

โครงการรณรงค์ประชา
ัมพันธ์โรคเอด ์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการรณรงค์ปลูก
จิต านึกในการคัดแยก
ขยะในชุมชนและครัว
เรือน หมู่ที่ 1-12
โครงการรักษ์ป่า

30,000

10,000

โครงการโรงเรียนผู้ ูง
อายุตาบลโรงช้าง
โครงการศูนย์ ามวัย
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
โครงการ ่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

แผนงานสาธารณ
สุข

350,000

โครงการพัฒนา ่งเ ริม
อาชีพให้กับประชาชน

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

หน้า : 14/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการพัฒนาและ
นับ นุนการดาเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ตาบลโรงช้าง

350,000

โครงการพัฒนา ่งเ ริม
อาชีพให้กับประชาชน

20,000

โครงการรณรงค์ความรู้
การ ่งเ ริม ุขภาพและ
การป้องกันโรค

5,000

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเ พติด

10,000

โครงการรณรงค์ประชา
ัมพันธ์โรคเอด ์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการรณรงค์ปลูก
จิต านึกในการคัดแยก
ขยะในชุมชนและครัว
เรือน หมู่ที่ 1-12

30,000

โครงการรักษ์ป่า

10,000

โครงการโรงเรียนผู้ ูง
อายุตาบลโรงช้าง

45,000

45,000

โครงการศูนย์ ามวัย
ถ่ายทอดภูมิปัญญา

10,000

10,000

โครงการ ่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายในการบริหาร ถาน
ศึกษา
โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจาย์
ดร. มเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัตรราช
กุมารี กรมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

35,000

โครงการ ารวจข้อมูล
ภาค นามในการจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน
โครงการอนุรักษ์ ่งเ ริม
ประเพณีเข้าพรรษา
โครงการอบรมการ
บริหารงานตามหลักธร
รมาภิบาล
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กร
โครงการอบรมเยาวชน
ต้นกล้าจิตอา า

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายในการบริหาร ถาน
ศึกษา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

562,100

562,100

โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจาย์
ดร. มเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัตรราช
กุมารี กรมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

35,000

โครงการ ารวจข้อมูล
ภาค นามในการจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน

100,000

โครงการอนุรักษ์ ่งเ ริม
ประเพณีเข้าพรรษา

100,000

10,000

โครงการอบรมการ
บริหารงานตามหลักธร
รมาภิบาล

20,000

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กร

20,000

20,000

โครงการอบรมเยาวชน
ต้นกล้าจิตอา า

20,000

20,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติดในพื้นที่
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

20,000

15,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง
วั ดุคอมพิวเตอร์

10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วั ดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ
งบดาเนินงาน

วั ดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเ ริม (นม)
วั ดุการเกษตร
วั ดุก่อ ร้าง

50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่
วั ดุ านักงาน
ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ านักงาน

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติดในพื้นที่
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

10,000

20,000
86,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000

54,000

59,000

150,000

150,000

5,000

5,000

30,000

50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

20,000

ค่าอาหารเ ริม (นม)

650,000

วั ดุก่อ ร้าง

5,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์

20,000
56,000

วั ดุการเกษตร

งบลงทุน

85,000

20,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

ค่าสาธารณูปโภค

60,000

วั ดุคอมพิวเตอร์
วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง

ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

650,000
10,000

10,000

20,000

75,000

10,000

10,000

วั ดุ านักงาน

30,000

135,000

185,000

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

10,000

60,000

70,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

10,000

5,000

15,000

ค่าไฟฟ้า

15,000

100,000

115,000

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

50,000

50,000

ครุภัณฑ์ านักงาน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ านักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทา
งาน
จัดซื้อตู้เก็บเอก ารแบบ
บานเปิด กระจกใ
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2
บาน
จัดซื้อตู้เอก าร 15
ลิ้นชัก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค
พิมพ์ มุดบัญชีเงินฝาก
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ าหรับ
งาน านักงาน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ี
ชนิด Network แบบที่
1
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อปัมน้ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 10 แรงม้า
จัดซื้อท่อพญานาค
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง

5,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ านักงาน

2,850

2,850

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทา
งาน

4,400

4,400

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารแบบ
บานเปิด กระจกใ

5,500

11,000

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2
บาน

5,500

5,500

จัดซื้อตู้เอก าร 15
ลิ้นชัก

4,000

4,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค
พิมพ์ มุดบัญชีเงินฝาก

33,000

33,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ าหรับ
งาน านักงาน

17,000

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ี
ชนิด Network แบบที่
1

10,000

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อปัมน้ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 10 แรงม้า
จัดซื้อท่อพญานาค
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง

20,000

20,000

4,500

4,500
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
แบบธรรมดา
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้างถนน
ค ล.หมู่ที่ 6 รอบวัดศรี
ดอนแก้ว

300,000

โครงการก่อ ร้างท่อ
เหลี่ยมทางไปป่า ุ าน
บ้านโป่ง

173,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 11 ถนน
ายกลางหลังวัดศรีบุญ
ยืน

124,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 12 ซอย 7

166,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 2 ซอย 1

200,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 2 ซอย 5

26,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 22/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
แบบธรรมดา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
575,000

รวม

575,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้างถนน
ค ล.หมู่ที่ 6 รอบวัดศรี
ดอนแก้ว

300,000

โครงการก่อ ร้างท่อ
เหลี่ยมทางไปป่า ุ าน
บ้านโป่ง

173,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล. แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 11 ถนน
ายกลางหลังวัดศรีบุญ
ยืน

124,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 12 ซอย 7

166,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 2 ซอย 1

200,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 2 ซอย 5

26,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 7 ถนน
ายกลาง

230,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย 4

169,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย 1

50,000

โครงการก่อ ร้างรางระ
บายน้าค ล.แบบมีฝา
ปิด หมู่ที่ 1 ซอย 2 หน้า
บ้านนายพิชัย ใจเที่ยง
ถึงบ้านดาบยา

77,000

โครงการก่อ ร้างรางระ
บายน้าค ล.แบบมีฝา
ปิด หมู่ที่ 8 ปากทาง
ามแยก

23,000

โครงการก่อ ร้างหอถัง
ูงพร้อมติดตั้งถังน้าไฟ
เบอร์กลา หมู่ที่ 4

300,000

โครงการเจาะบ่อบาดาล
าหรับระบบประปาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 10

200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 24/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 7 ถนน
ายกลาง

230,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย 4

169,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า ค ล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย 1

50,000

โครงการก่อ ร้างรางระ
บายน้าค ล.แบบมีฝา
ปิด หมู่ที่ 1 ซอย 2 หน้า
บ้านนายพิชัย ใจเที่ยง
ถึงบ้านดาบยา

77,000

โครงการก่อ ร้างรางระ
บายน้าค ล.แบบมีฝา
ปิด หมู่ที่ 8 ปากทาง
ามแยก

23,000

โครงการก่อ ร้างหอถัง
ูงพร้อมติดตั้งถังน้าไฟ
เบอร์กลา หมู่ที่ 4

300,000

โครงการเจาะบ่อบาดาล
าหรับระบบประปาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 10

200,000

หน้า : 25/32
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 1 ซอย 4 บริเวณ
ศูนย์กู้ชีพ ทางไป ันป่า
เกิ้ม

150,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 3 บริเวณหลังวัด
ศรีบุญยืน จุดที่ 2 จาก
บ้านนายบุญมี อิ่นเอ้ย
ถึงบ้านนางแก้ว ซูซูกิ

285,000

โครงการวางท่อระบาย
น้าคอนกรีตเ ริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
บริเวณซอยบ้านนาย
งคราม เชื่อมต่อ หมุ่ที่
6

112,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
ิ่งก่อ ร้าง
โครงการปรับปรุง ซ่อม
แซม ระบบประปา
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

184,500

240,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 26/32
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 1 ซอย 4 บริเวณ
ศูนย์กู้ชีพ ทางไป ันป่า
เกิ้ม

150,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 3 บริเวณหลังวัด
ศรีบุญยืน จุดที่ 2 จาก
บ้านนายบุญมี อิ่นเอ้ย
ถึงบ้านนางแก้ว ซูซูกิ

285,000

โครงการวางท่อระบาย
น้าคอนกรีตเ ริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
บริเวณซอยบ้านนาย
งคราม เชื่อมต่อ หมุ่ที่
6

112,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
ิ่งก่อ ร้าง

184,500

โครงการปรับปรุง ซ่อม
แซม ระบบประปา

240,000

รายจ่ายอื่น

หน้า : 27/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดการ
จัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดิน
และ/หรือ ิ่งก่อ ร้าง
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศน์มหาชาติ

50,000

อุดหนุนกลุ่มพัฒนา ตรี
ตาบลโรงช้าง
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

30,000
120,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

20,000

หน้า : 28/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดการ
จัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดิน
และ/หรือ ิ่งก่อ ร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

11,000

รวม

11,000

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศน์มหาชาติ

50,000

อุดหนุนกลุ่มพัฒนา ตรี
ตาบลโรงช้าง

30,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

120,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

20,000

หน้า : 29/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

20,000

อุดหนุน ภาวัฒนธรรม่ต
ำบลโรงช้าง

5,000

อุดหนุน ภาวัฒนธรรม
อาเภอป่าแดด

10,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้า ่วน
ภูมิภาคอาเภอพาน
อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอป่าแดด
อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่ง

300,000
125,500
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

20,000

อุดหนุน ภาวัฒนธรรม่ต
ำบลโรงช้าง

5,000

อุดหนุน ภาวัฒนธรรม
อาเภอป่าแดด

10,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้า ่วน
ภูมิภาคอาเภอพาน

300,000

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอป่าแดด

125,500

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่ง

706,620

706,620

หน้า : 31/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุดหนุนโรงเรียนโรงช้าง
วิทยา
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุน านักงานปศุ
ัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุน านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000
รวม

10,811,738

50,000

3,515,860

440,500

80,000

1,214,000

132,000

854,000

หน้า : 32/32

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562 08:57:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนโรงช้าง
วิทยา
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

510,000

รวม

510,000

อุดหนุน านักงานปศุ
ัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุน านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000
รวม

5,707,820

644,500

11,849,582

35,300,000

