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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังม่วง

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลวังม่วง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลวัง
ม่วงอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลวังม่วงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 88,019,704.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 63,911,486.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 24,858,313.71 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 1,637,526.80 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 42,633,910.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,284,473.36 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 555,243.78 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 514,469.09 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 127,645.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,775,417.27 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,376,662.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 9,139,517.72 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 27,988,217.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,864,547.79 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,071,630.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,412,710.10 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,078,366.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,560,963.92 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 9,139,517.72 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 832,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

รายรับจริง จํานวน 1,553,363.26 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,517,662.01 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 2,407,186.78 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,670,804.85 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 3,325,796.73 2,623,000.00 1,255,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 645,356.00 636,800.00 641,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 849,318.89 723,200.00 782,400.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 47,597.80 55,000.00 35,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,868,069.42 4,038,500.00 2,714,400.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,908,685.69 22,784,500.00 26,087,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,908,685.69 22,784,500.00 26,087,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,248,846.00 16,500,000.00 17,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,248,846.00 16,500,000.00 17,500,000.00

รวม 48,025,601.11 43,323,000.00 46,301,400.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,866,687.74 9,498,460.00 8,807,500.00

งบบุคลากร 12,745,000.00 14,983,400.00 15,283,960.00

งบดําเนินงาน 6,002,780.26 11,489,600.00 11,237,000.00

งบลงทุน 922,171.15 6,965,000.00 7,186,900.00

งบเงินอุดหนุน 3,449,066.66 367,000.00 3,775,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,985,705.81 43,303,460.00 46,290,360.00

รวม 30,985,705.81 43,303,460.00 46,290,360.00



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 730,000 -0.55 % 726,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360 207,360 207,360 210,000 -0.95 % 208,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,556,000 -7.46 % 1,440,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,856,000 2,734,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,016,354.95 1,813,560 1,942,440 2,380,000 13.24 % 2,695,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 8,220 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 170,050 141,500 120,000 162,000 0 % 162,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 386,160 395,300 418,080 450,000 4.44 % 470,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 560,760 579,145 598,045 590,000 5.93 % 625,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 37,500 21,935 9,495 16,000 -25 % 12,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอวังม่วง    จังหวัดสระบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:17:24 หน้า : 1/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอื่นๆ 72,800 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,251,844.95 3,035,440 3,172,060 3,682,000 4,048,000

รวมงบบุคลากร 6,100,164.95 5,883,760 6,020,380 6,538,000 6,782,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 800,000 -25 % 600,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,100 0 4,200 40,000 -87.5 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 165,000 103,000 19,600 168,000 -70.24 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,328 18,184 35,340 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 216,428 121,184 59,140 1,068,000 715,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 418,897.5 404,939 303,618.5 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 500,000 -40 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,059 7,571 2,404 100,000 -30 % 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และ พวง
มาลา 0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวง
มาลา 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางคดี  ค่า
เบี้ยประกัน ฯลฯ 750 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 67,454.56 58,768 28,776 100,000 30 % 130,000

ค่าธรรมเนียม 5,210 129,500 154,909 200,000 -62.5 % 75,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:17:24 หน้า : 2/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" 0 5,350 7,000 0 0 % 0

โครงการการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8,430 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาธิปไตย 0 17,954 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 9,870 0 9,789 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี 348,578 0 229,547.05 400,000 -62.5 % 150,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 0 364,860.23 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานัก
งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานัก
งานทะเบียนราษฏรของเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานัก
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลวังม่วง 0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 9,774 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 0 0 9,940 0 0 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 0 3,200 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล

0 9,950 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:17:24 หน้า : 3/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง เทศบาลตําบลวังม่วง

7,700 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างเทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 9,750 10,000 -100 % 0

โครงการพอเพียงด้วยวิถีพุทธ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

37,220.07 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, 
การสนับสนุนการเลือกตั้งการจัดเวที
เสวนา และสนับสนุนการทําประชา
พิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ฯลฯ 
(โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง)

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังม่วง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 15,895 0 5,235 20,000 -25 % 15,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 0 25,400 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 0 12,000 0 15,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ 
2561

0 0 9,476 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวทุ่ง
ทานตะวัน 0 38,060 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่ง
ทานตะวัน 0 0 9,760 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 0 0 0 30,000 -50 % 15,000
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการร่วม
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)

0 15,000 0 0 0 % 0

โครงการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล 

149,490 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล

0 0 194,330 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นําท้อง
ที่ ท้องถิ่นในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ

0 99,600 0 0 0 % 0

โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล

0 130,505 0 200,000 -100 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ของเทศบาลตําบลวังม่วง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ.2540

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 17,728 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรของ
เทศบาลตําบลวังม่วง เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ. 2540

5,227.5 0 0 0 0 % 0
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โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

0 6,680 0 0 0 % 0

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  

9,996 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 164,849.09 60,363.99 28,498.17 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,377,400.72 1,417,429.22 1,003,032.72 2,408,000 1,713,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 118,956.1 62,464 79,612.8 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,584 2,583 1,290 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,794.4 31,158 19,506.05 50,000 30 % 65,000

วัสดุก่อสร้าง 7,286 7,631 5,708.9 50,000 -20 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 450 228.11 0 80,000 -75 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 123,128 142,427 113,440 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 303.64 0 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 124,950 74,730 20,760 80,000 25 % 100,000

วัสดุอื่น 11,760 13,295 9,880 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 413,908.5 334,819.75 250,197.75 620,000 515,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 346,842.58 361,894.45 333,353.52 450,000 -22.22 % 350,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,817.74 25,597.52 7,591.65 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 33,049 36,424 38,858 30,000 100 % 60,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 78,988.01 64,580.44 81,155.98 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 475,697.33 488,496.41 460,959.15 590,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:17:24 หน้า : 6/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 2,483,434.55 2,361,929.38 1,773,329.62 4,686,000 3,443,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 104,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวง
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 36000  บีทียู จํานวน  
4  เครื่อง ,เป็นเงิน 176,000  บาท ข
นิดแขวงขนาดไม่ตํ่ากว่า  24000  บีทียู 
จํานวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน  33,000  
บาท 
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาว จํานวน  20  ตัว ,ค่า
จัดซื้อเก้าอี้พาลสติก จํานวน  100 ตัว 
เป็นเงิน 100,000 บาท ค่าจัดซื้อซุ้ม
เฉลิมพระเกรียติ์พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 
100,000 บาท

73,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 27,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 54,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 85,959.45 253,473.73 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 473,000 -84.14 % 75,000

โครงการซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ 0 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,000 85,959.45 253,473.73 658,000 205,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทาง
ไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย 559,400 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลเทศบาลตําบลวังม่วง บริเวณชั้น 
1 หน้าศูนย์ไอซีที 

186,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 108,286.33 0 0 % 0

1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0 108,334.46 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ง
ก่อสร้าง 25,200 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง 0 136,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลฯเพื่อปรับปรุงสวนสาธาณะและ
ทางเดินบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอวัง
ม่วง หมุู่ที่ ๕ ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี

0 0 0 108,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกั้น
ห้องกระจกบริเวณชั้นสามสํานักงาน
เทศบาล

0 54,870 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 770,600 299,704.46 108,286.33 108,000 0

รวมงบลงทุน 843,600 385,663.91 361,760.06 766,000 205,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 50,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 45,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น" 

0 0 0 45,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 45,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 45,000 45,000 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 45,000 45,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,427,199.5 8,681,353.29 8,200,469.68 12,035,000 10,475,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,197,000 1,285,555.71 1,361,640 1,600,000 37.66 % 2,202,600

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 353,400 196,340 108,000 110,000 -1.82 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,020 16,655 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,628,420 1,540,550.71 1,523,640 1,782,000 2,382,600

รวมงบบุคลากร 1,628,420 1,540,550.71 1,523,640 1,782,000 2,382,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 86,000 27.91 % 110,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,840 9,040 15,480 40,000 -25 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 72,000 73,000 90,000 -11.11 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 3,670 3,970 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 85,580 84,710 92,450 226,000 235,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 136,431.25 270,220.5 298,060 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 450,000 0 % 450,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,300 0 0 0 % 0

5.ค่าธรรมเนียม 0 4,927 0 0 0 % 0

6.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

0 9,700 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,000 0 28,700 40,000 25 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 13,123 0 9,210 50,000 -60 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการ
แผนที่ภาษี 0 0 18,000 50,000 300 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการ
แผนที่ภาษีฯ 1,900 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 1,900 0 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียม 4,737 0 60,992 40,000 -37.5 % 25,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 4,050 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 8,810 14,830 45,000 11.11 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 211,091.25 303,957.5 433,842 675,000 795,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,891 46,178.05 50,849.2 70,000 28.57 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,095 14,307 9,562 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,987 5,058 4,943 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,867 46,220 29,140 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 118,840 111,763.05 94,494.2 130,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 415,511.25 500,430.55 620,786.2 1,031,000 1,200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 43,000 0 0 0 0 % 0

1.ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 0 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (จอคอมพิวเตอร์) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 8,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทโน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 15,030 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,000 30,000 15,030 51,000 38,400

รวมงบลงทุน 87,000 30,000 15,030 51,000 38,400

รวมงานบริหารงานคลัง 2,130,931.25 2,070,981.26 2,159,456.2 2,864,000 3,621,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,558,130.75 10,752,334.55 10,359,925.88 14,899,000 14,096,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 215,342 342,688.56 237,300 260,000 1.92 % 265,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 8,250 0 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,680 250,140 260,280 270,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 864,000 765,000 864,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,000 96,000 85,000 96,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,420,022 1,561,078.56 1,347,580 1,490,000 265,000

รวมงบบุคลากร 1,420,022 1,561,078.56 1,347,580 1,490,000 265,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,400 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 24,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 4,763 2,381 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 18,140 4,763 2,381 30,000 94,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 580 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 150 % 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,164 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าธรรมเนียม 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ และสงกรานต์

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 12,000

โครงการอบรมอาสาสมัครอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เทศบาลตําบล
วังม่วง

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอาสาจราจร เพื่อการช่วยเหลือ
ตํารวจ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 159,310.63 20,075.06 24,132 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 159,310.63 22,075.06 29,876 120,000 232,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 480 400 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,135 3,424 6,930 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,540 2,954 810 5,000 200 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 971 3,826 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,340 5,900 4,130 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 83,380 55,141 48,839 100,000 -90 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 49,800 49,648 28,000 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,520 48,899 29,850 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 159,166 171,192 118,559 215,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 92,537.51 89,332.6 76,289.57 80,000 25 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8 1,219.8 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 93,757.31 90,552.4 77,509.37 83,000 102,000

รวมงบดําเนินงาน 430,373.94 288,582.46 228,325.37 448,000 508,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 0 0 0 66,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) 0 0 4,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 19,620 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 150,000 -86.67 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 23,920 236,000 80,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครกงารวางท่อจ่ายนํ้าประปา บริเวณที่
ว่าการอําเภอวังม่วง เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง

56,544 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าใส ขนาด
บรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร 452,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการติดตั้งกระจกนูนทางโค้งโพลี
คาร์เนต  ภายในเขตเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

0 0 0 0 100 % 65,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0 11,015 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 508,544 11,015 0 30,000 75,000

รวมงบลงทุน 508,544 33,015 23,920 266,000 155,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,358,939.94 1,882,676.02 1,599,825.37 2,204,000 928,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 285,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 1,080,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,485,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,485,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 12,600 40,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,600 40,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัยทางถนน ประจําปี
งบประมาณ 2560

0 82,195 0 0 0 % 0

5.โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับ
นักเรียนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0 7,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก 
ความปลดภัยทางถนน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยทางถนน 69,632 0 57,255 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 10,100 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 15,000 -20 % 12,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับงาน
ป้องกันฯ

4,700 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และปลูก
ฝังวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 84,432 89,695 57,255 95,000 77,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 84,432 89,695 69,855 135,000 257,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 150,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงกั้นฝายนํ้าล้นบริเวณ
หมู่ 5 ตําบลวังม่วง 0 24,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 24,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 24,000 0 0 150,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 84,432 113,695 69,855 135,000 1,892,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,443,371.94 1,996,371.02 1,669,680.37 2,339,000 2,820,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 310,120 320,640 339,540 552,000 -2.17 % 540,000

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 323,620 338,640 357,540 612,000 600,000

รวมงบบุคลากร 323,620 338,640 357,540 612,000 600,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,429 16,287 10,773 20,000 50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 5,429 16,287 10,773 64,000 74,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,000 144,000 100,358 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 110,000 0 % 110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 295 0 0 0 % 0

ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายใการเดินทางไปราชการ 15,802 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,320 25,000 0 % 25,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 5,000 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2559 63,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนห้อง ICT 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,910 0 1,650 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 180,712 144,295 108,328 230,000 255,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,549 21,239 8,590 10,000 50 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 450 796 550 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,739 9,523 10,234 10,000 -70 % 3,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,284,085.5 1,100,550.1 1,217,936.62 1,519,600 8.58 % 1,650,000

วัสดุก่อสร้าง 1,444 0 262 2,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 3,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 2,000 100 % 4,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 3,400 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,200 10,940 1,350 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,310,467.5 1,146,448.1 1,238,922.62 1,558,600 1,727,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,537.02 6,535.34 0 0 0 % 0

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 66 2,250 0 0 0 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,118.15 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,822.82 9,903.49 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,502,431.32 1,316,933.59 1,358,023.62 1,852,600 2,056,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,600 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 3,650 500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,600 3,650 500 38,000 20,000

รวมงบลงทุน 11,600 3,650 500 38,000 20,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,758,000 2,748,000 3,060,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 3,450,000

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 0 0 0 3,194,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,758,000 2,748,000 3,060,000 3,194,000 3,450,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,758,000 2,748,000 3,060,000 3,194,000 3,450,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,595,651.32 4,407,223.59 4,776,063.62 5,696,600 6,126,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 197,360.66 207,360 215,000 6.09 % 228,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 193,280 148,320 150,000 4.93 % 157,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 19,280 11,600 13,000 -37.69 % 8,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 409,920.66 367,280 378,000 393,600

รวมงบบุคลากร 0 409,920.66 367,280 378,000 393,600

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 23,100 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 108,000 0 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 241,000 0 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวังม่วง

0 4,520 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:17:25 หน้า : 20/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 0 0 7,350 25,000 20 % 30,000

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ศูนย์พัฒนเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลวังม่วง 

23,330 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงบรรยากาศภาย
ใน/ภายนอกของศูนย์พัฒนเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวังม่วง

19,665 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/ต่อเติม ศูนย์
พัฒนเด็กเล็กแห่งใหม่ 18,600 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพร 0 0 2,860 3,000 -100 % 0

โครงการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย,ให้ความรู้โรคติดต่อไปเด็ก
ปฐมวัย

0 0 2,800 0 0 % 0

โครงการพัฒนา พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยให้ความรู้โรคติดต่อไปสู่เด็ก
ปฐมวัย

0 1,860 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยให้ความรู้โรคติดต่อ 1,500 0 0 0 0 % 0

โครงการมหัศจรรย์วันของหนู 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการวันไหว้ครู 0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับวัน
สําคัญต่าง ๆ 3,348 4,930 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับวัน
สําคัญต่างๆ 0 0 3,400 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด 0 0 2,200 3,000 0 % 3,000

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก
ของเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวังม่วง

0 1,800 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังม่วง

0 0 1,800 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก
เด็กของศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังม่วง

1,500 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันต
สุขภาพนักเรียน 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา 10,511 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 44,200 272,000 13.97 % 310,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

0 0 125,880 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สุถานศึกษา 0 177,300 0 0 0 % 0

โครงการสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) 0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสืนสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทํา
ขนมไทย 0 0 2,739 0 0 % 0

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทํา
ขนมไทย 0 0 0 4,000 0 % 4,000

โครงการแหล่งเรียนรู้พืชผักสวนครัวหนู
น้อยกินได้ 0 0 0 0 100 % 3,500

โครงการให้ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เด็กปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
และโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการให้ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เด็กปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก
และโรคต่อต่อ ที่มักเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวัง
ม่วง 

0 0 0 6,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็ก
ปฐมวัย 0 0 400 4,000 25 % 5,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง 0 0 0 2,000 50 % 3,000

โครงการออกกําลังกายสบายชีวี 2,670 1,050 0 2,000 75 % 3,500
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ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 5,000

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 5,000

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
โดยการจัดทํากิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านต่างๆ 

0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 322,124 191,460 216,729 489,000 541,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 93,047.86 36,800.92 77,000 0 % 77,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุการศึกษา 0 85,000 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 220 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 178,047.86 37,020.92 82,000 97,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 7,263.5 15,000 33.33 % 20,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 0 2,050 3,000 66.67 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 1,321.62 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,635.12 23,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 322,124 369,507.86 264,385.04 594,000 668,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 40,500 0 0 100 % 3,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,500 0 0 29,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 14,000 257.14 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 14,000 50,000

รวมงบลงทุน 0 40,500 0 14,000 79,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 322,124 819,928.52 631,665.04 986,000 1,141,400

รวมแผนงานการศึกษา 4,917,775.32 5,227,152.11 5,407,728.66 6,682,600 7,267,400

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 920,720 954,812 1,007,400 1,110,000 1.17 % 1,123,000

เงินประจําตําแหน่ง 55,500 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 416,960 430,920 456,540 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 963,360 975,130 989,400 700,000 -77.29 % 159,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 120,950 103,130 91,060 73,000 -98.63 % 1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,477,490 2,523,992 2,604,400 1,943,000 1,343,000

รวมงบบุคลากร 2,477,490 2,523,992 2,604,400 1,943,000 1,343,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 83,040 84,240 112,320 130,000 -84.62 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 42,000 71.43 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 4,530 4,500 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 129,300 130,770 158,820 187,000 112,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000 45,000 2,227.75 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 1,000 % 110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 16,186 0 1,296 25,000 20 % 30,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 0 30,000 116.67 % 65,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,110 39,880 4,360 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 42,296 84,880 7,883.75 100,000 235,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,628 13,356 7,802 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,770 13,395 0 0 0 % 0
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วัสดุก่อสร้าง 8,460.5 2,530 4,918 7,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 21,045 8,360 1,200 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 287,301 20,000 19,700 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 37,800 18,630 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุการเกษตร 9,910 6,075 2,830 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 4,940 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,790 7,330 21,920 20,000 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 425,644.5 89,676 58,370 147,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 35,523.81 40,789.42 35,872.25 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 35,523.81 40,789.42 35,872.25 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 632,764.31 346,115.42 260,946 484,000 597,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอก
ควัน) 0 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัด
หญ้าสะพายไหล่) 0 0 0 48,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 62,000 -100 % 0

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 16,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:17:25 หน้า : 26/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 3,440 15,550 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,440 15,550 232,000 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 5,000 0

รวมงบลงทุน 0 19,440 15,550 237,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,110,254.31 2,889,547.42 2,880,896 2,664,000 1,970,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ชุมชน 0 6,560 0 0 0 % 0

10.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 4,015 0 0 0 % 0

11.โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้
เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

0 4,865 0 0 0 % 0

12.โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ 0 3,992 0 0 0 % 0

13.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 0 14,750 0 0 0 % 0
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14.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 0 11,350 0 0 0 % 0

2.โครงการTO BE NUMNER ONE 0 6,952 0 0 0 % 0

3.โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร 0 1,740 0 0 0 % 0

4.โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 4,023 0 0 0 % 0

5.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 4,170 0 0 0 % 0

6.โครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่สู่ลูก 0 4,500 0 0 0 % 0

7.โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
งานสาธารณสุขมูลฐาน 0 16,535.6 0 0 0 % 0

8.โครงการทะเบียนต้นไม้ในเขตเมือง 0 2,832 0 0 0 % 0

9.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 4,601 0 0 0 % 0

โครงการ TO BE NUMBER ONE 2,660 0 0 0 0 % 0

โครงการ To be numberone 0 0 4,800 15,000 -100 % 0

โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ 7,512 0 0 0 0 % 0

โครงการจังหวัดสระบุรีสะอาดด้วยหลัก
การ 3 RS ประชารัฐแบบบูรณาการ 0 15,038 0 0 0 % 0

โครงการทะเบียนต้นไม้ในเขตเมือง 6,810 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ"

0 0 0 27,000 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้ผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดู
งานแกนนําสุขภาพ 0 0 9,280 35,000 185.71 % 100,000

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร 19,323 0 5,687 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8,104 0 4,275 10,000 0 % 10,000
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โครงการรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 16,850 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การเก็บและกําจัดขยะ
อันตราย 6,970 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการทิ้ง
ขยะ,คัดแยกขยะ 9,900 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 7,600 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,932 0 5,705 15,000 233.33 % 50,000

โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3RS 
ประชารัฐ แบบบูรณาการ 0 0 18,435 20,000 -100 % 0

โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก ๓ RS 
ประชารัฐ แบบบูรณาการ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวัยรุ่นสดใสห่างไกลยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2,650 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 16,784 0 4,875 10,000 500 % 60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 6,970 0 4,500 0 0 % 0

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
ติดต่อ 6,050 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
ติดต่อที่อุบัติขึ้นใหม่ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
ติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ 0 0 3,638 10,000 -100 % 0

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ชุมชน 7,150 0 0 0 0 % 0

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งาน
สาธารณสุขมูลฐาน 12,855.72 0 8,030 0 0 % 0

โครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่สู่ลูก 4,790 0 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 53,590.61 10,745 1,350 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 195,251.33 116,668.6 87,425 170,000 405,000

รวมงบดําเนินงาน 195,251.33 116,668.6 87,425 170,000 405,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 160,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 60,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 0 160,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 160,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 255,251.33 116,668.6 87,425 330,000 405,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,365,505.64 3,006,216.02 2,968,321 2,994,000 2,375,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สุงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 0 9,800 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดหาเครื่องอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง

0 1,300 0 0 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การ
ละเมิด สิทธิเด็ก สตรี การพนันและการ
ขยายตัวธุรกิจบริการทางเพศ

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 20,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดหาเครื่องอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง

3,350 0 0 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
คนไร้ที่พึ่ง ผู้พิการ ผู้ติดเชื่้อเอดส์ ผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปันยิ้มสร้างสูขผู้สูงอายุ  ตาม
รอยวิถีแห่งความพอเพียง 0 0 10,000 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,350 11,100 10,000 60,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 23,350 11,100 10,000 60,000 40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 23,350 11,100 10,000 60,000 40,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 23,350 11,100 10,000 60,000 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 769,116.95 323,640 346,020 473,400 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 54,750 18,000 18,000 40,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 141,720 144,360 149,905 150,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 20,450 15,060 10,255 11,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 986,036.95 501,060 524,180 674,400 0

รวมงบบุคลากร 986,036.95 501,060 524,180 674,400 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,600 15,000 15,600 25,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 62,500 36,000 37,000 50,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 76,100 51,000 52,600 105,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,880 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 5,800 0 0 0 % 0

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,104 0 0 % 0

4.ค่าธรรมเนียม 0 0 12,200 0 0 % 0

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําค่าพิกัดแนวเขต
การปกครองของเทศบาลตําบลวังม่วง 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,272.56 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียม 32,300 0 0 25,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,245 31,560 3,720 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,697.56 37,360 17,024 125,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,189 6,499 2,225 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,748 1,485 0 15,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 6,131.1 6,622 6,216.5 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,200 11,670 500 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28,845 33,495 32,254 45,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,500 26,840 5,360 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 96,613.1 86,611 46,555.5 95,000 0

รวมงบดําเนินงาน 239,410.66 174,971 116,179.5 325,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 7,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือน แบบมือ
ถือ) 0 0 0 7,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 9,840 0 0 % 0

ค่าบํารุงและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,200 0 9,840 57,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อต่อเติมอาคารสําหรับเป็นห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ของกองช่างกองประปา

0 83,700 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 83,700 0 0 0

รวมงบลงทุน 7,200 83,700 9,840 57,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,232,647.61 759,731 650,199.5 1,056,400 0

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 157,500 171,000 198,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 230,000 -95.65 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขีดสีตีเส้นบริเวณถนนภายใน
เขตเทศบาลตําบลวังม่วง 91,140 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 72,130 1,320 7,198.11 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 320,770 172,320 205,198.11 300,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,179 54,304 37,994 70,000 28.57 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 45,179 54,304 37,994 70,000 145,000

รวมงบดําเนินงาน 365,949 226,624 243,192.11 370,000 205,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 75,090 13,776 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 75,000 0 % 75,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 75,090 13,776 75,000 75,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเทศบาล 27/1 0 0 0 528,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ผสมยางพารา ซอย 16 เชื่อมต่อถนน
เทศบาล 4 

0 0 0 2,380,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยุู 
ซอยเทศบาล 6 โรงเรียนจํารัสวิทยา 
(ชุมชนเทศบาลสามัคคี)

0 882,566.67 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง ถนนเทศบาล 1 
บริเวณสามแยกตลาดวังม่วง เป็นถนน 
คสล.พร้อมตีเส้นจราจร (ชุมชนตลาดวัง
ม่วง)

0 1,869,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บริเวณ
สายหลังชุมชนวังม่วงเก่า 309,500 0 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 5 970,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 121,165.68 0 40,675.09 20,000 -100 % 0

1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0 154,534.02 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,400,665.68 2,906,100.69 40,675.09 2,928,000 0

รวมงบลงทุน 1,400,665.68 2,981,190.69 54,451.09 3,003,000 75,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 344,066.66 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 92,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 344,066.66 92,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 344,066.66 92,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,766,614.68 3,207,814.69 641,709.86 3,465,000 280,000

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,650 5,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 3,650 65,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,650 95,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 3,650 95,000 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 530,000 -4.38 % 506,760
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 320,000 102.81 % 649,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 16,000 125 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 866,000 1,191,760

รวมงบบุคลากร 0 0 0 866,000 1,191,760

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 540,000 450,000 495,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 450,000 44 % 648,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 37,000 0 3,429.8 110,000 -72.73 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 577,000 450,000 498,429.8 560,000 678,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 69,200 49,590 49,795 100,000 -50 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,400 29,510 2,000 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 289,840 333,594 350,000 -14.29 % 300,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 9,790 3,380 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 73,600 378,730 388,769 490,000 410,000

รวมงบดําเนินงาน 650,600 828,730 887,198.8 1,050,000 1,088,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 96,450 441,120 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 270,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๘๒๕๕ 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๔-๐๙๐๘ 0 0 0 0 100 % 80,000
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก
เอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๔-๔๗๕๑ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 96,450 441,120 270,000 260,000

รวมงบลงทุน 0 96,450 441,120 270,000 260,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 650,600 925,180 1,328,318.8 2,186,000 2,539,760

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,649,862.29 4,892,725.69 2,623,878.16 6,802,400 2,819,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมการเสริมสร้างครอบ
ครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (ค่ายสามวัย) 0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม/การ
ละเมิด สิทธิเด็กและสตรี การพนันและ
การขยายตัวธุรกิจบริการทางเพศ

0 4,800 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล 5,650 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชน 6,970 8,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 53,400 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน 0 76,450 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับชุมชนใน
เขตเทศบาล 14,650 0 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนใน
เขตเทศบาล 0 5,000 9,044 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลวังม่วง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาสตรีเพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความรู้่ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการล้อมรั้วล้อมรัก ด้วยพลังครอบ
ครัว 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลตําบลวังม่วง 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

0 0 9,775 20,000 50 % 30,000

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 80,670 94,250 18,819 190,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 80,670 94,250 18,819 190,000 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 45,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอวังม่วง 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 0 0 0 70,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 45,000 0 70,000 230,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 45,000 0 70,000 230,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,670 139,250 18,819 260,000 380,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,670 139,250 18,819 260,000 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจําปี 
2559 29,950 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์
ในชุมชน 0 0 0 0 100 % 75,000

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,950 0 0 50,000 85,000

รวมงบดําเนินงาน 29,950 0 0 50,000 85,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 29,950 0 0 50,000 85,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าว
ทิพย์)

0 19,880 0 0 0 % 0
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3.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียน
พรรษา)

0 24,120 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 19,850 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ 57,530 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนา วันวิสาขบูชา (กวนข้าว
ทิพย์)

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าว
ทิพย์)

19,955 0 20,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียน
เข้าพรรษา)

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียน
พรรษา)

35,700 0 20,815 0 0 % 0

โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่บ้าน
เกิด 0 0 0 0 100 % 75,000

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์) 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หล่อ
เทียนหล่อใจถวายวัด

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่ง
ทานตะวัน 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 113,185 44,000 60,665 60,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 113,185 44,000 60,665 60,000 140,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  15:17:25 หน้า : 41/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 29,787.81 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 29,787.81 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 29,787.81 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 142,972.81 44,000 60,665 60,000 140,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 172,922.81 44,000 60,665 110,000 225,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 620,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 160,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 841,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 841,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 105,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิกัดแนวเขตการ
ปกครองของเทศบาลตําบลวังม่วง 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 395,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 84,700
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 134,700

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 134,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 1,370,700

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
ถนนเทศบาล 27  ชุมชนหน้าวัดวังม่วง 0 0 0 0 100 % 5,400,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  ชุมชนหน้าวัดวังม่วง 0 0 0 0 100 % 619,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 6,039,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 6,039,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนเอกชน  การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 6,089,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 7,459,700

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 850,211.72 861,038.98 0 0 0 % 0

ค่าชําระดอกเบี้ย 21,979.53 11,152.27 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 161,151 161,156 148,577 200,000 -27.5 % 145,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 7,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 2,600,000 1,900,000 1,650,000 1,600,000 -10.63 % 1,430,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 3,972,200 4,161,700 4,854,000 -1.11 % 4,800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,214,400 1,174,400 1,162,000 15.75 % 1,345,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 1,000 0 0 % 0

สํารองจ่าย 226,983 149,943.67 1,906.74 350,000 -42.86 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 192,314.99 293,313.79 197,034 0 0 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 436,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรทางบก 0 0 0 0 100 % 20,000
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ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 66,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 0 100 % 15,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 150,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 498,750 515,870 532,070 537,460 7.26 % 576,500

รวมงบกลาง 4,557,390.24 9,085,074.71 7,866,687.74 9,156,460 8,807,500

รวมงบกลาง 4,557,390.24 9,085,074.71 7,866,687.74 9,156,460 8,807,500

รวมงบกลาง 4,557,390.24 9,085,074.71 7,866,687.74 9,156,460 8,807,500

รวมแผนงานงบกลาง 4,557,390.24 9,085,074.71 7,866,687.74 9,156,460 8,807,500

รวมทุกแผนงาน 30,788,978.99 35,154,224.1 30,985,705.81 43,303,460 46,290,360
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอ วังม่วง  จังหวัดสระบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 600,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,846,597.21 2,179,238.00 2,395,498.94 1,950,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 38,726.75 43,183.20 83,646.79 38,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 554,525.00 533,434.00 776,106.00 585,000.00 2.56 % 600,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 35,920.00 53,390.00 70,545.00 50,000.00 10.00 % 55,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,475,768.96 2,809,245.20 3,325,796.73 2,623,000.00 1,255,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 38.80 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 246.00 35.00 0.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 357,345.00 419,425.00 445,470.00 425,000.00 1.18 % 430,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 25,400.00 29,800.00 30,300.00 21,000.00 19.05 % 25,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 6,480.00 3,270.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,410.00 3,250.00 5,270.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,080.00 1,570.00 1,960.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 500.00 300.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,400.00 20,700.00 25,100.00 20,000.00 -25.00 % 15,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 297,538.90 0.00 17,940.00 1,000.00 1,400.00 % 15,000.00
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     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 84,000.00 83,800.00 72,950.00 80,000.00 2.50 % 82,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

6,100.00 1,000.00 1,000.00 1,600.00 -37.50 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 11,000.00 16,200.00 12,900.00 12,000.00 25.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 8,000.00 100.00 % 16,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 12,057.00 21,063.00 12,051.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4,070.00 4,020.00 4,415.00 3,200.00 9.38 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 840,165.70 620,133.00 645,356.00 636,800.00 641,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 2,700.00 300.00 2,300.00 2,000.00 -40.00 % 1,200.00

     ดอกเบี้ย 333,604.63 331,130.77 379,599.89 300,000.00 16.67 % 350,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 448,060.00 440,326.50 466,219.00 420,000.00 2.38 % 430,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 784,364.63 774,157.27 849,318.89 723,200.00 782,400.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 6,000.00 34,500.00 12,500.00 25,000.00 -80.00 % 5,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 22,791.00 30,148.00 35,097.80 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,791.00 64,648.00 47,597.80 55,000.00 35,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 592,249.21 795,299.93 616,777.40 750,000.00 -20.00 % 600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,206,274.45 13,616,162.10 14,902,644.78 13,700,000.00 9.49 % 15,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,285,321.82 3,348,839.26 3,950,444.29 3,250,000.00 23.08 % 4,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

     ภาษีสุรา 850,413.08 853,123.53 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,829,245.57 2,055,927.33 3,319,476.73 2,000,000.00 55.00 % 3,100,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 788,791.43 958,050.25 936,198.72 900,000.00 0.00 % 900,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 20,375.50 26,665.84 25,845.77 24,500.00 2.04 % 25,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,897,038.00 2,241,940.00 2,157,298.00 2,150,000.00 -8.84 % 1,960,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 368.60 426.80 0.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,470,077.66 23,896,435.04 25,908,685.69 22,784,500.00 26,087,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 11,192,955.00 16,942,854.00 17,248,846.00 16,500,000.00 6.06 % 17,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,192,955.00 16,942,854.00 17,248,846.00 16,500,000.00 17,500,000.00

รวมทุกหมวด 38,792,122.95 45,107,472.51 48,025,601.11 43,323,000.00 46,301,400.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,096,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,820,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,267,400

แผนงานสาธารณสุข 2,375,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,819,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 225,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,459,700

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,807,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,290,360
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,231,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 812,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 812,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองประปา หัวหน้าฝ่ายผลิต   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองประปา หัวหน้าฝ่ายผลิต   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 237,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,500 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอ วังม่วง   จังหวัดสระบุรี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้างประจํา ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549 และตามหนังสือสั่ง
การ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน     
    

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการกิจการประปา จํานวน 3 อัตรา และค่า
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จ้างเหมาบริการด้าน
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่่น ๆ รวม 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างหรือประชาชน ผู้ที่มีคําสั่งให้ไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเงินช่วย
เหลือ พนักงานหรือลูกจ้างที่หาคดีอาญา ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ฯลฯ
 ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1790 ลว. 10 มิถุนายน 2548 (รายได้ไม่
เกิน 50ล้านบาท ให้ตั้งได้ไม่เกิน 3% โดยคํานวณฐานรายได้ทุกประเภท
และรวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา)     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  ตั้งไว้ 5,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้า

2.ค่าธรรมเนียมให้กับกรมชลประทาน  ตั้งไว้ 30,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับกรมชลประทาน เพื่อจัดซื้อนํ้าและค่าไฟฟ้าให้
กับกรมชลประทาน

3.ค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อบาดาล  ถังกรอง   ตั้งไว้ 25,000  บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อบาดาล  ถังกรองนํ้า  ให้นํ้าประปาของ
เทศบาลตําบลวังม่วง มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

4. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทําความสะอาดสระเก็บนํ้าดิบ  ตั้งไว้ 10,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทําความสะอาดสระเก็บนํ้าดิบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

ค่าวัสดุ รวม 179,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับวัสดุสํานัก
งาน อาทิ ใบเสร็จค่านํ้าประปา กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ที่ถูพื้น ตรายาง เครื่องเย็บ
กระดาษ พรม ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับไฟฟ้า
วิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟ
ฟ้า เบรคเกอร์ ไมโครโฟน และที่จําเป็นต่อการใช้งาน    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยววกับงานก่อ
สร้าง อาทิ จัดซื้อไม้ สี ปูนซีเมน ทราย อิฐ กระเบี้องต้นสังกะสี ปูนขาวท่อ
นํ้า PVC ข้อต่อ ข้องอ และมาตรวัดนํัา ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  อาทิ ยางรถ
ยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อต สกรู สายไมล์ สานพานใบพัด ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการ
ใช้งาน    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นํ้ามัน
เครื่อง  ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อาทิ หมึกหรื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่อง
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคบิล เม้าส์ แมมโมรี่ซิป แผงแป้งอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ ฯลฯที่จําเป็น    

วัสดุอื่น จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อาทิ สารส้ม คลอลีน โพลี
เมอร์ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,201,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แก่งคอย     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรณีย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    

งบลงทุน  เป็นเงิน 571,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 104,000 บาท
1.ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบนํ้าบาดาล(ซัมเมริด)  ตั้งไว้  60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ประเภทเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 HP กําลังไฟ 220V  จํานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 15,000บาท ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์

2.ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มนํ้าหอยโข่ง)  ตั้งไว้  44,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ประเภท เครื่อง
สูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  สูบนํ้าได้ 450 ลิตรต่อนาที  ขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่่า 2 นิ้ว(50 มิลลิเมตร ส่งนํ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 11,000บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า  กําลังไฟฟ้า 800 W ระบบป้องกันบิดเกิน
กําลังระบบกําจัดฝุ่น  ชนิดกระเป๋าถือ  
ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 403,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 403,000 บาท

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา  ซอยเทศบาล 20 เชื่อมต่อซอย
เทศบาล6 หมู่ที่ 1 ตําบลคําพราน  อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี ตั้ง
ไว้ 153,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา   ซอย
เทศบาล 20 เชื่อมซอยเทศบาล 6  ท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 13.5 มีบ่อประตู
นํ้า 3 นิ้ว รวมระยะทางประมาณ 415 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลวังม่วง ที่ 9/2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองนํ้าผิวดิน ขนาดใหญ่  ประปา
เก่า หมู่ ที่ 5 ตําบลวังม่วง  อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  ตั้งไว้ 250,000
 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองนํ้าผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบเทศบาลตําบลวังม่วง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 4

งบกลาง  เป็นเงิน 68,000 บาท
งบกลาง รวม 68,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 7 กรณี ตามพระราชบัญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2533    

สํารองจ่าย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามความเหมาะสมสําหรับการอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่าย เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล    
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,231,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 812,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 812,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองประปา หัวหน้าฝ่ายผลิต   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองประปา หัวหน้าฝ่ายผลิต   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 237,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,500 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอ วังม่วง   จังหวัดสระบุรี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้างประจํา ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549 และตามหนังสือสั่ง
การ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน     
    

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการกิจการประปา จํานวน 3 อัตรา และค่า
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จ้างเหมาบริการด้าน
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่่น ๆ รวม 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างหรือประชาชน ผู้ที่มีคําสั่งให้ไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเงินช่วย
เหลือ พนักงานหรือลูกจ้างที่หาคดีอาญา ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ฯลฯ
 ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1790 ลว. 10 มิถุนายน 2548 (รายได้ไม่
เกิน 50ล้านบาท ให้ตั้งได้ไม่เกิน 3% โดยคํานวณฐานรายได้ทุกประเภท
และรวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา)     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  ตั้งไว้ 5,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้า

2.ค่าธรรมเนียมให้กับกรมชลประทาน  ตั้งไว้ 30,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับกรมชลประทาน เพื่อจัดซื้อนํ้าและค่าไฟฟ้าให้
กับกรมชลประทาน

3.ค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อบาดาล  ถังกรอง   ตั้งไว้ 25,000  บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อบาดาล  ถังกรองนํ้า  ให้นํ้าประปาของ
เทศบาลตําบลวังม่วง มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

4. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทําความสะอาดสระเก็บนํ้าดิบ  ตั้งไว้ 10,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทําความสะอาดสระเก็บนํ้าดิบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

ค่าวัสดุ รวม 179,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับวัสดุสํานัก
งาน อาทิ ใบเสร็จค่านํ้าประปา กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ที่ถูพื้น ตรายาง เครื่องเย็บ
กระดาษ พรม ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับไฟฟ้า
วิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟ
ฟ้า เบรคเกอร์ ไมโครโฟน และที่จําเป็นต่อการใช้งาน    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยววกับงานก่อ
สร้าง อาทิ จัดซื้อไม้ สี ปูนซีเมน ทราย อิฐ กระเบี้องต้นสังกะสี ปูนขาวท่อ
นํ้า PVC ข้อต่อ ข้องอ และมาตรวัดนํัา ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  อาทิ ยางรถ
ยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อต สกรู สายไมล์ สานพานใบพัด ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการ
ใช้งาน    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นํ้ามัน
เครื่อง  ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อาทิ หมึกหรื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่อง
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคบิล เม้าส์ แมมโมรี่ซิป แผงแป้งอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ ฯลฯที่จําเป็น    

วัสดุอื่น จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อาทิ สารส้ม คลอลีน โพลี
เมอร์ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,201,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แก่งคอย     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรณีย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    

งบลงทุน  เป็นเงิน 571,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 104,000 บาท
1.ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบนํ้าบาดาล(ซัมเมริด)  ตั้งไว้  60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ประเภทเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 HP กําลังไฟ 220V  จํานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 15,000บาท ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์

2.ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มนํ้าหอยโข่ง)  ตั้งไว้  44,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ประเภท เครื่อง
สูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  สูบนํ้าได้ 450 ลิตรต่อนาที  ขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่่า 2 นิ้ว(50 มิลลิเมตร ส่งนํ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 11,000บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า  กําลังไฟฟ้า 800 W ระบบป้องกันบิดเกิน
กําลังระบบกําจัดฝุ่น  ชนิดกระเป๋าถือ  
ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 403,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 403,000 บาท

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา  ซอยเทศบาล 20 เชื่อมต่อซอย
เทศบาล6 หมู่ที่ 1 ตําบลคําพราน  อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี ตั้ง
ไว้ 153,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา   ซอย
เทศบาล 20 เชื่อมซอยเทศบาล 6  ท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 13.5 มีบ่อประตู
นํ้า 3 นิ้ว รวมระยะทางประมาณ 415 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลวังม่วง ที่ 9/2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองนํ้าผิวดิน ขนาดใหญ่  ประปา
เก่า หมู่ ที่ 5 ตําบลวังม่วง  อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  ตั้งไว้ 250,000
 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองนํ้าผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบเทศบาลตําบลวังม่วง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 4

งบกลาง  เป็นเงิน 68,000 บาท
งบกลาง รวม 68,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 7 กรณี ตามพระราชบัญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2533    

สํารองจ่าย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามความเหมาะสมสําหรับการอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่าย เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,301,400   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,255,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่
ภาษีป้าย จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 641,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 430,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการตั้งรับใหม่
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้ ตํ่ากว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับจริงของปี
ที่แล้วมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 82,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 16,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 782,400 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 430,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 35,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้  เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้  เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,087,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการต้ังไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,100,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 900,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,960,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 17,500,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้  สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปี
ที่ล่วงมาแล้ว
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,233,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,233,000 บาท

ค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า จํานวน 1,600,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

ค่าจําหน่ายนํ้าท่อธาร จํานวน 800 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

ค่าเช่ามาตรวัดนํ้า จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,430,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

ผลประโยชน์อื่น รวม 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้  เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

ค่าแรง จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้  ตํ่ากว่า ปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับจริงของปีที่
ล่วงมาแล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอ วังม่วง  จังหวัดสระบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอ วังม่วง   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,290,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,475,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,782,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,734,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 726,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยถือจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ บัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของผู้บริหารเทศบาล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ประธานสภา,รองประธานสภา,และสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลวังม่วง

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,048,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,695,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบาล,หัวหน้า
สํานักปลัด,หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ,หัวหน้าฝ่ายปกครอง,นักวิเคราะห์ฯ,นัก
พัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ได้แก่ ปลัด
เทศบาล,         หัวหน้าสํานักปลัด,หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ,หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง สําหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 625,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้าง         ทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างทั่วไป
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับข้าราชการที่มี
สิทธิได้รับเงินประตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 3,443,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 715,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุม และค่าเบี้ยเลี้ยง ให้กับคณะกรรมการที่สภา
เทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ที่มาประชุมคร้ง
ละสองร้อยห้าสิบบาท สําหรับประธานคณะกรรมการของแต่ละคณะให้ได้
รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม ดังกล่าว

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.2559และตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 1,713,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์,วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เช่น วารสาร การจัด
ทําแผ่นพับ เอกสารายงานผลการปฏบัติงานประจําปี วีดีทัศน์ วีดีโอ
เทศ ป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
4.ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
5.ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ พวงมาลา พวงหรีด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะค่าจ้างเหมา
ล้างทําความสะอาดถนน ค่าเหมาอื่นๆ ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอ
ใจ และที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้
6.ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก ทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาล เช่น ทําความสะอาดอาคาร ส่งเอกสาร ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณสองข้างทาง ดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนาม
หญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องในการร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลเช่น ค่าอาหาร และเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ เนื่องจากจัดงาน
พิธีการต่างๆ ที่เทศบาลตําบลวังม่วง เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน       ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นของคณะ
กรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างหรือประชาชน ผู้ที่มีคําสั่งให้ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเงินช่วย
เหลือ พนักงานหรือลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีไม่เกิน 50 ล้าน
บาท ให้ได้ไม่เกิน 3% โดยคําณวณฐานรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุด
หนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียม จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงิน

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันปิยมหา
ราช ตลอดจนการจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์รัฐพิธีต่างๆ

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง  คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าปากกกา กระดาษ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับใช้ในโครงการ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานักทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานัก
งานทะเบียนราษฎรของสํานักงานทะเบียนราษฎรของท้องถิ่น โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
สําหรับงานทะเบียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 108 ลําดับที่3
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตําบลวังม่วง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการพอเพียงด้วยวิถีพุทธ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดทําเล่มบัญชีรายรับ-รายจ่าย ,ค่าจัดซื่้อเมล็ดพันธุ์พืช ผัก , ค่าไม้
ดอกไม้ประดับ,ค่าจัดซื้อวัสดุสําหรับปลูกพืชผัก และวัสดุที่จําเป็นใช้ใน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังม่วง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีตําแหน่งว่าง หรือกรณีอื่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 3992 ลว
 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/468 ลว 17 กรกฎาคม 2556

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน,ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์,ค่าป้าย
โครงการ,ค่าจัดสถานที่,ค่าสมนาคุณวิทยากร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน,ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์,ค่าเครื่องเสียง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลวังม่วง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม,ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน,ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯและพนักงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่ากระเป๋า ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร                      ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบที่ชํารุดเสียหายเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถ
ยนต์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์สํานักงาน เครื่อง
ปริ้นเตอร์ เครื่องทําความเย็น พัดลม ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เข็ม
หมุด เทปใส กระดาษไข นํ้ายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซองจดหมาย ธงชาติ  ผ้า
ม่าน โซฟา สิ่งพิมพ์     ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ หนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสาร เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องเย็บ
กระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ภาพเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซืัอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็ดขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ ลําโพง อุปกรณ์ โคมไฟ้าพร้อมขา หรือ
ก้านหม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไฟโครโฟน ผังแสดงวงจร
ต่างๆ เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องรับส่งวิทยุ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้า
ปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง นํ้ายาเช็ด
กระจก ผงซักฟอก สบู่ กระดาษชําระ นํ้าตาล กาแฟ ถาด มีด กระติกนํ้า
ร้อน ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทา
ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ ซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี หิน ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลาตลับลุก
ปืน  นํ้ามันเบรค อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ นํ้ามันรถยนต์ กนชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็ด
ขัดนิรภัย แม่แรงกุญแจปากตาย กุยแจเลื่อน คีมล็อกเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัยสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฟิล์มกรองแสง สําหรับรถยนต์ราชการ รถตู้ รถสี่
ประตู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่านนํ้ามันก๊าด  สําหรับรถยนต์
สํานักงาน ได้แก่ รถยนต์สี่ประตู  รถตู้ ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืชต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่างๆ วัสดุ
เพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกรวมถึงการซ่อมแซม ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเชียนโปสเตอร์พู่กัน
และฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ  แผ่นซีดี และที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟ  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องบริโภค อาทิ นํ้า
ดื่ม นํ้าแข็งเพื่อใช้สําหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่
อยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการ เช่น ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่าธนาณัติค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพหรือโทร
สาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจ่าย
เป็น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าสื่อสารอื่นๆ และรายจ่ายที่
เกี่ยวข้องกับประเภทนี้ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562  14:58:10 หน้า : 7/44



งบลงทุน รวม 205,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้
สํานักงานต่างๆ

โครงการซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบียน  กน 2368  เป็นเงิน  72,000 บาท รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน นข 2503 เป็นเงิน 57,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง ที่ว่าการอําเภอวังม่วง) จังหวัดสระบุรี
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง ที่
ว่าการอําเภอวังม่วง) จังหวัดสระบุรี 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 109 ลําดับที่ 6

งานบริหารงานคลัง รวม 3,621,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,382,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,382,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,202,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการ
พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง   หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป      
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป     

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
หน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่ม
เติม     
    

ค่าใช้สอย รวม 795,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปก ฯลฯค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ค่าจ้าง
ทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี ฯลฯ      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ     

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ในการจัดทําแผ่นพับ ใบ
ปลิว การจัดทําป้ายการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การชําระภาษี ค่าจ้าง
เหมารถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อาทิ ค่าธรรมเนียมฯ ต่างๆ  ค่าถ่ายเอกสารของสํานักงานที่ดิน
เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีฯ     

ค่าธรรมเนียม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียม ในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงิน ฯลฯ     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล สามารถใช้งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดิน
แดน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ค่าวัสดุ
สํานัก อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข ฯลฯ อื่นที่จําเป็น     

    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กสามตา ไมโครโฟน ฯลฯที่
จําเป็น     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแก้วนํ้า ถ้วย ชาม นํ้ายาต่าง ๆ  ฯลฯที่
จําเป็น
"     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้
ต่างๆ ทินเนอร์ ปูนซีเมน อิฐบ๊อก ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะ
และขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ ฯลฯ ที่จํา
เป็น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ นํ้ามัน
เชื้่อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง สําหรับเติมรถ
ยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกนํ้า นํ้ามัน
ก๊าด ฯลฯ     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษ      ต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล เมส์ เมนบอร์ด แมมโมรี่ชิป
 (RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ตดิสต์ ฯลฯ ที่
จําเป็นต่อการใช้งาน     

งบลงทุน รวม 38,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (จอคอมพิวเตอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 8,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์)  จํานวน 3 จอ  เป็นเงิน 8,400
  บาท
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มRีefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 62 ข้อ 59
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา 30,000 บาท (ข้อ 9)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าข
นาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 928,000 บาท

งบบุคลากร รวม 265,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 265,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล     
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งบดําเนินงาน รวม 508,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อาทิเช่น ค่าตอบแทน อปพร. -เป็นไปหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 3795 ลว 17 พ.ย.52     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่
ไม่อาจทําในเวลาราชการได้     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่ม     

ค่าใช้สอย รวม 232,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวาง ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
     

ค่าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน ฯลฯ และที่จําเป็นในการอบรม      

โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
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โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ และสงกรานต์

จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศกาล
สงกรานต์ และวันหยุดต่อเนื่องที่รัฐบาลกําหนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย - ค่าวัสดุอุปกรณ์บริการประชาชน,ค่าจ้างเหมาไฟประดับ,ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งสถานที่,ค่าจ้างเหมาเต็นท์บริการ,ค่าป้ายโครงการ,ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 1"     

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 12,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนัก
เรียน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน,ค่าอาหารและอาหารว่าง,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 1"     

โครงการอบรมอาสาสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เทศบาลตําบล
วังม่วง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น  อบรม  5 วัน        ตามหลักสูตร  

โครงการอาสาจราจร เพื่อการช่วยเหลือตํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาจราจร เพื่อการ
ช่วยเหลือตํารวจ สร้างวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน,ค่าป้ายโครงการ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มตรา
ยาง      นํ้าดื่ม แผ่นพลาสติก แผ่นพลาสติกอาคลิลิก แผงกั้นห้อง(พาร์ทิ
ชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์หนังสือ
พิมพ์  หนังสือ เอกสาร วารสารฯลฯ แบบพิมพ์ หมึก นํ้าดื่ม รวมถึงการ
ซ่อมแซม ฯลฯ"     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า  ถ่านไฟฉายปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าฯลฯ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยว
กับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง รวมถึงการซ่อมแซมฯลฯ
 สําหรับอาคารสํานักงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  ไม้กวาด ถังขยะผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก  นํ้ายาล้างห้องนํ้า รวมถึงการซ่อม
แซมฯลฯ สําหรับใช้ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้
ต่างๆ ทินเนอร์ ปูนซีเมน อิฐบ๊อก ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะ
และขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ ฯลฯ ที่จํา
เป็น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ นํ้ามัน
เชื้่อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง สําหรับเติมรถ
ยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ราชการ นํ้ามันก๊าด ฯลฯ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชสัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช  เช่น ใบมีด จอบ สปิงเกลอร์  ผ้าพลาสตกหรือผ้าใบ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อ
การใช้งาน      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวการโฆษณาและเผย
แพร่ อาทิ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ที่จํา
เป็นต่อการใช้งาน     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเค
บิล เม้าส์ เมนเมอร์ แมนโมรีซิป แรม แผงแป้นพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นดิสเกตต์ แผ่น
ฮาร์ดิสต์ ฯลฯ ที่จําเป็น     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย      

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการใช้บริการโทรศัพท์ ของสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย      

งบลงทุน รวม 155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร เครื่องรับ - ส่งวิทยุ จํานวน  5 เครื่องๆ
ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
รายละเอียด ระบบ VHF / FM  1) ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครื่องใช้สํานักงานต่างๆ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 75,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกนูนทางโค้งโพลีคาร์เนต  ภายในเขตเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกระจกนูนทางโค้งโพลีคาร์บอเนต  ภาย
ในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง  จํานวน 15 จุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,892,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,485,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,485,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจํา     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและ
เงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง     

งบดําเนินงาน รวม 257,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 ฉบับที่3

ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย -ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า73     

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย-ค่าวัสดุและอุปกรณ์,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า72     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ นํ้ามัน
เชื้่อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง สําหรับเติมรถ
ยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกนํ้า นํ้ามัน
ก๊าด ฯลฯ     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สําหรับสวมใส่ใน
การปฏิบัติงานป้องกัน อาทิ เครื่องแบบเสื้อ กางเกง รองเท้าบู๊ท เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องดับ
เพลิง เช่น สายสูบนํ้าดับเพลิง สายส่งนํ้าดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวฉีดถัง
ดับเพลิง เติมนํ้ายาเคมี เครื่องใช้อื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
โครงการซ่อมแซมบํารุงรถยนต์ราชการ
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ของงาน
ป้องกัน  ประกอบรถยนต์ตรวจการณ์ บบ 1524 สบ ,รถบรรทุกนํ้า 444
 , รถบรรทุกนํ้า 222 ,รถดับเพลิง 111 ,รถดับเพลิง 333 ฯลฯ ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,126,000 บาท

งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,056,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการของพนักงานเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ธุรการ จ้างเหมาบริการต่างๆ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม หรือ เข้า
เล่มปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อประชา
สัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาในการทําแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายปิด
ประกาศ ข้อมูลข่าวสารประจําชุมชน สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานประเพณี ฯ
 อื่นๆ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

ค่าธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงิน ฯลฯ อื่นที่จําเป็นในการอบรม

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดเวที ค่าวัสดุ ค่า
ของรางวัลสําหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านตางๆ ค่า
เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเบ็ด
เตล็ดอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่  84  ลําดับที่10

โครงการสนับสนุนห้อง ICT จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการอบรมให้ความรู้ด้าน it อบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากการใช้เทคโนโลยี
อย่างถูกต้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,727,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับวัสดุสํานัก
งาน อาทิ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัด ตรา
ยาง  เครื่องเย็บกระดาษ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน ธง
ชาติ ผงหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯที่จําเป็นต่อการใช้งาน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ไมโครโฟน ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานบ้านงาน
ครัว อาทิ ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน แก้ว
นํ้า ถ้วย ชาม สบู่เหลว พรม นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาถูพื้น จานรอง กรอบ
รูป กระทะ ทัพพี กะละมัง หม้อ ถังนํ้าเพื่อรองรับนํ้า ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการ
ใช้งาน

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวังม่วง อัตราคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซืัอวัสดุยานพาหนะ เช่น ค่ายางนอก ยางใน สาย
ไมล์ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้
เครื่องกับตัดหญ้า และพาหนะอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของเยาวชนและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล เมาส์ เมนบอร์ด แมมโมรี่ชิป
 (RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ตดิสต์ ฯลฯ ที่
จําเป็นต่อการใช้งาน

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
ราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 3,450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนซึ่งมีความสอด
คล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เพื่อ
เป็นเงินสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันสําหรับโครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่6  อัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,141,400 บาท
งบบุคลากร รวม 393,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 393,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 228,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ /พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงิน
ปรับปรุงเงินดือนข้าราชการ /พนักงานครู

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครูช่วยผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

งบดําเนินงาน รวม 668,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 541,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล การจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ใบปลิว แผ่นพับ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าจ้างเหมารถ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 18

โครงการมหัศจรรย์วันของหนู จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน,ค่าของรางวัล,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 90 ลําดับที่21

โครงการวันไหว้ครู จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 90 ลําดับที่ 22
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 19

โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 310,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. เป็นเงิน  45,200 บาท ดังนี้
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ200 บาท ต่อคน/ปี จํานวน 40 คน 
เป็นเงิน 8,000 บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคน/ปี จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 8,000 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300 บาท ต่อคน/ปี จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 12,000 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อคน/ปี จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 17,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี จํานวน 68,000 บาท  จํานวน 40 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก         เป็นเงิน 196,000 บาท จํานวน 40 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561

โครงการสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าพวงมาลัย,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าใช้จ่ายอื่่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
งาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําขนมไทย จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําขนม
ไทย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 88 ลําดับที่ 17

โครงการแหล่งเรียนรู้พืชผักสวนครัวหนูน้อยกินได้ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 96 ลําดับที่ 37

โครงการให้ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปาก และโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นกับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าจ้างเหมารถ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เป็น  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 26

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 20

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทํากระทง,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 1
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โครงการออกกําลังกายสบายชีวี จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน,ค่าป้ายโครงการ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 14

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลวังม่วง

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังม่วง

ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้บุคลากรทางศึกษาในการฝึกอบรมเพิ่มเติมความ
รู้ ความเข้าใจและประสิทธิภาพใการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 97,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า นํ้ายาดันฝุ่น นํ้ายาล้างจาน ไม้กวาดอ่อน ถุงดําใส่ขยะ กระดาษทิช
ชู ตระกร้าใส่ของเล่น ไม้กวาดแข็ง ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังม่วง จํานวน 40 คนๆ
ละ7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น หัวฉีดล้างทําความ
สะอาด ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้า ท่อนํ้า กาว และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
เช่น แอลกอฮอล์ สําลี ยา อุปกรณ์ทําแผล ยาลดไข้เด็ก ยาแก้ปวด ยาทาแก้
คัน ปรอทวัดไข้   ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืัอวัสดุและอุปกรณ์เครื่องบริโภค เช่น นํ้า
แข็ง นํ้าดื่ม ฯลฯ เพื่อไว้ให้ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังม่วง
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้นํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังม่วง
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

งบลงทุน รวม 79,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด  16 นิ้ว  จํานวน 2 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่1
 (จอแสดงภาพขนดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4Core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.8 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่งหนึ่งหรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
-(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม 2562 หน้าที่ 4 ข้อ 8)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 หน้าที่ 16 ข้อ 42)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลวังม่วง

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,970,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,343,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,343,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,123,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างและค่าตอบแทนอื่นๆ
งบดําเนินงาน รวม 597,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือข้าราชการอื่นๆ ที่
มาช่วยงานราชการหรือวันหยุดราชการ ฯลฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานสํานักงานต่างๆ เกี่ยว
กับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม , งานธุรการ จํานวน 1 ราย ใน
อัตราเดือนละ 9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
มิใช่ประกอบการดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่าง
หนึ่งและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า ดูดท่อระบายนํ้า ดูดสิ่งปฏิกูล ค่า
เหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุง แมลงวัน การทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาทิ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ

ค่าธรรมเนียม จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ในการลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สําหรับใช้ใน
สํานักงาน ซึ่งเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง อาทิ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ตรา
ยาง เครื่องคิดเลข ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ อาทิเช่น ยางรถ
ยนต์ นํ้ามันเบรค น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ล้อ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ที่ปัดนํ้าฝน ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี ก๊าศ และนํ้ามันเครื่องสําหรับ
รถยนต์  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า รถ
ดูดฝุ่นแบบเดินตาม พาหนะอื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์อาทิ ยา และ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ นํ้ายาต่างๆ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทดสอบ
อาหาร ทรายทีมีฟอส นํ้ายากําจัดยุง นํ้ายาป้องกนโรคไข้หวัดนก ชุดปฐม
พยาบาล ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืัอวัสดุเกี่ยวกับการ
เกษตร อาทิ ปุ๋ย ยา ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก จอบ สปิงเกอร์ ผ้าพลาสติกหรือผ้า
ใบ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบสําหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล เมาส์ เมนบอร์ด แมมโมรี่
ซิป (RAM) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าพื้นที่โครงการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน บบ 6490 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเผยแพร่ความรู้ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ สําหรับผู้
ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ถ่ายเอกสาร,ค่าสื่อประชาสัมพันธ์,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนําสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษา
ดูงานแกนนําสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาพาหนะเดิน
ทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าเช่าสถานที่/ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าป้ายไวนิล,ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
อาหารและเครื่องดื่่ม ,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าสื่อประชาสัมพันธ์,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 101 ลําดับที่ 6

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์,ค่าต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดบ ดิน กระถาง ปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
โครงการ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 9

โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก ๓ RS ประชารัฐ แบบบูรณาการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3RS 
ประชารัฐ แบบบูรณาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้ายศูนย์
เรียนรู้ จุดเรียนรู้ จุดคัดแยกขยะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอุปกรณ์ในการฝึก
อบรมและสาธิต ค่าอุปกรณ์ในสํานักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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โครงการวัยรุ่นสดใสห่างไกลยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวัยรุ่นสดใสห่างไกลยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าสื่อประชาสัมพันธ์,ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตกแต่งสถานที่และค่าเครื่องเสียง,ค่าวัสดุอุ
กรณ์ ในการจัดนิทรรศการ,ค่ากระเป๋าเอกสารในการอบรม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 
หน้าที่  99  ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่ง
ขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 4

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า,ค่าสํารวจและขึ้นทะเบียนวัตว์ ค่าสําลี,ค่าแอลกอฮอล,ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์,ค่านํ้าดื่มและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสุขภิบาลอาหาร โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่ง
ขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่อุบัติขึ้นใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการและฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัด
งาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า103 ลําดับที่ 88
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
คนไร้ที่พึ่ง ผู้พิการ ผู้ติดเชื่้อเอดส์ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าผ้าห่ม,ค่าเสื้่อกันหนาว,ค่าป้ายโครงการ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัด
งาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานของกองช่าง และ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า  ถ่านไฟฉายปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าฯลฯ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยว
กับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง รวมถึงการซ่อมแซมฯลฯ
 สําหรับอาคารสํานักงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะ
และขนส่ง อาทิ ยางรถยนต์     นํ้ามันเบรค  น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอรี่ ล้อ ไขควง ประแจ หัวเทียน นํ้า
กลั่น ฟิล์มกรองแสง ชุดเครื่องมือช่าง ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ฯลฯ ที่จํา
เป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ นํ้ามัน
เชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาร
บี สําหรับเติมรถยนต์ รถจักยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการ
ใช้งาน
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งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน ทรัพย์สินของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,539,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,191,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,191,760 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 506,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งรายเดือนและพนักงานที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 649,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,088,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 678,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ อาทิ คนงานประจํารถขยะ คนกวาดถนน และค่าเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ทําความสะอาดถนน ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังรองรับขยะแยกประเภทไม้กวาด ฯลฯ
 และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการใช้ปฏิบัติงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน รถ
บรรทุก รถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ยในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่่น อาทิ นํ้ามัน
เชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาร
บี สําหรับเติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการ
ใช้งาน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้ผู้ควบคุมงานและคนงานรักษา
ความสะอาดสําหรับสวมใส่ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อน
แสง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 260,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 260,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๘๒๕๕ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรักษา รถบรรทุกขยะอัด
ท้าย ทะเบียน 82-8255

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๔-๐๙๐๘ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุก
อัดท้าย ทะเบียน 84-0908

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๔-๔๗๕๑ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรักษา รถบรรทุกเอนก
ประสงค์ ทะเบียน 84-4751 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (ค่ายสามวัย) จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่,ค่าเครื่องเสียง,ค่าป้ายโครงการ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ,ค่าของรางวัลสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่76 ลําดับที่1

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าจัดทํารูปแล่ม,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัด
งาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาสตรีเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างความรู้่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัด
งาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 6

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตําบลวังม่วง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา,ค่านํ้าแข็ง,นํ้าดื่ม,ค่าของรางวัล
สําหรับการแข่งขันกีฬา,ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับใช้ในกิจกรรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 4

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่,ค่าเครื่องเสียง,ค่าป้ายโครงการ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ,ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ,ค่ากิจกรรมทางศาสนา,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอวังม่วง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ของที่ทําการปกครองอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 111 ลําดับที่9

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุขสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 8 ชุมชนๆละ 20,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลว 15 ม.ค.61

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์        ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้องในการ
จัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 80  ลําดับที่ 2

โครงการสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83 ลําดับที่ 8
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่บ้านเกิด จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง,ค่าจัดปรัมพิธี,สรงนํ้าพระ,รดนํ้าดําหัวผู้สูง
อายุ,ค่าเช่าเต้น,ค่าป้ายโครงการ,ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถาน
ที่ เช่น ธง กระดาษสี ค่านํ้าแข็ง นํ้าดื่ม ค่าเงินรางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ,ค่าตกแต่งริ้วขบวน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 13

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมสําคัญในการกวนข้าวทิพย์,ค่าเช่าเต้น,ค่าเช่า
ชุด,ค่าป้ายโครงการ,ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง,ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ,ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 15

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
หล่อเทียนหล่อใจถวายวัด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัสดุในการหล่อเทียนและถวายเทียน,ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง,ค่า
ป้ายโครงการ,ค่านํ้าดื่ม,ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 16

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,370,700 บาท

งบบุคลากร รวม 841,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 841,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่่นประจําปีพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง พนักงานที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป     

งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่
ไม่อาจทําในเวลาราชการได้     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ มท.ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549 และตามหนังสือสั่ง
การ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน     
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท
 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและ
การวางผังเมืองชุมชน การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลวังม่วง มี
ความรู้การจัดทําผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาบุคลากรและ
ภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางผัง
เมืองและด้านช่าง เพื่อให้เทศบาลตําบลวังม่วง สามารถร่วมมือกับชุมชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิกัดแนวเขตการปกครองของเทศบาลตําบลวังม่วง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่าพิกัดแนวเขตของเทศบาลตําบลวัง
ม่วง ทราบถึงแนวเขตและจัดทําพิกัดของพื้นที่เทศบาลตําบลวังม่วง      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างหรือประชาชน ผู้ที่มีคําสั่งให้ไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่า
ของรางวัลหรือหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เงินช่วยเหลือ พนักงานหรือลูกจ้างที่หาคดีอาญา ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1790 ลว. 10 มิถุนายน 2548 (ราย
ได้ไม่เกิน 50ล้านบาท ให้ตั้งได้ไม่เกิน 3% โดยคํานวณฐานรายได้ทุก
ประเภทและรวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา)     

ค่าธรรมเนียม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียม ในการโอนเงิน ฯลฯที่เกี่ยวข้อง      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก
เข็มหมุด เทปใส กระดาษไข นํ้ายาลบคําผิด  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้า
สําลี แปรงลบกระดาน ตรายาย ซอง ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไขขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม ปากกาเน้นคําเครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายซื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ
 มู่ลี่ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกา หรือแขวน เครื่อง
คํานวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกัน
ห้อง กระเป๋า สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  หนังสือพิมพ์
หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ แบบพิมพ์ หมึก นํ้าดื่ม รวมถึงการซ่อม
แซม ฯลฯ"
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีตเตอร์มูฟวิ่งคอย คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ ลําโพง อุปกรณ์ เครื่องเสียงตามสายถ่ายวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จาน
รับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลง
ไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย
สปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่อง
สัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง รวมถึงการซ่อมแซมฯลฯ สําหรับ
อาคารสํานักงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ"

    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสีปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี หิน ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อนํ้าบาดาลท่อนํ้า และอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่าง ๆ   โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลาตลับลูก
ปืน  นํ้ามันเบรก  อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรงกุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อกเกียร์ ล็อค
คลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัยสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฟิล์มกรองแสง สําหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกนํ้ารถกู้
ภัย รถยนต์  รถตู้  รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ รวม
ถึงการซ่อมแซม ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่านนํ้ามันก๊าด ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคนํ้ามันดีเซล  

     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ดเมมโมรี่ชิป
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้ากระดาษต่อเนื่อง รวมถึงการ
ซ่อมแซม ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 134,700 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 84,700 บาท
1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ตามข้อ 9. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าข
นาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

2.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  เป็นเงิน  700 บาท 
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     เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร  ตามข้อ 58. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์  แบบNetwork  สําหรับกระดาษ A 3  เป็น
เงิน  54,000  บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  ตามข้อ49
. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา 54,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สินของเทศบาล
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,089,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,039,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,039,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  ถนนเทศบาล 27  ชุมชนหน้าวัดวังม่วง จํานวน 5,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ซอยเทศบาล 27
  ชุมชนหน้าวัดวังม่วง  หมู่ที่ 5  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ขนาด
กว้าง  6.50 เมตร  ความยาว  1,565  เมตร  ความหนา  0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,173  ตารางเมตร เป็นไปตามแบบ
เทศบาลตําบลวังม่วง ที่ 8/2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 11

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนหน้าวัดวังม่วง จํานวน 619,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณะ  ชุมชนหน้าวัดวังม่วง  ซอย
เทศบาล 27  หมู่ 5 ตําบลวังม่วง และชุมชนท้ายวัง หมู่ 1 ต.คําพราน  
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนเอกชน  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าและสวิทซ์ เปิด - ปิด ภายในเขตเทศบาลให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,807,500 บาท

งบกลาง รวม 8,807,500 บาท
งบกลาง รวม 8,807,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่4        พ.ศ.2558 ของพนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของ
เทศบาลตําบลวังม่วง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,345,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2543 หรือกรณี
ที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาลสําหรับ
กิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และไม่ได้รับผลประโยชน์โดย
ตรง อาทิเช่น  สัญญาณไฟจราจร ทาสี ตีเส้นจราจร แผงกั้น กรวยยาง ฯลฯ
(ค่าปรับผู้กระทําผิดทางกฎหมายจราจร)

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพใน
การทํางาน ค่าทําศพ ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเภท
นี้ ฯลฯ

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน และไม่ควร
เกิน 365 บาท ต่อคน/ปี 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าสู่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบล    วังม่วง อัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2550        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 576,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละ2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่าย ทั่ว
ไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
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