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234  หมู 1  ซอย-  ถนนวังมวง - มวกเหล็ก  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ วังมวง  จังหวัดสระบุรี  18220

พื้นที่ 7.60 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,272 คน
ชาย 2,080 คน

หญิง 2,192 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังมวง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลวังมวง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลวังมวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลวังมวง จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 95,516,399.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 110,814,855.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,935,884.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 532,003.99 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 45,597,488.75 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,203,723.21 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 764,557.67 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 773,646.34 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 56,356.36 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,824,051.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,975,154.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 45,730.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 34,786,413.60 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,345,780.37 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,398,815.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,274,808.23 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,366,350.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,400,660.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 45,730.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,149,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 2,159,870.34 บาท

รายจายจริง จํานวน 1,766,363.04 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 1,973,815.07 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,637,612.25 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังมวง
อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,203,723.21 1,206,000.00 1,240,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

764,557.67 747,800.00 926,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 773,646.34 855,000.00 775,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,356.36 44,000.00 98,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,798,283.58 2,853,800.00 3,040,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,824,051.17 21,968,500.00 23,614,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,824,051.17 21,968,500.00 23,614,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,975,154.00 19,000,000.00 18,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,975,154.00 19,000,000.00 18,900,000.00

รวม 45,597,488.75 43,822,300.00 45,554,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังมวง
อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,345,780.37 9,718,500.00 10,033,620.00

งบบุคลากร 13,398,815.00 15,227,380.00 16,175,840.00

งบดําเนินงาน 8,274,808.23 10,670,500.00 10,503,400.00

งบลงทุน 1,366,350.00 4,390,000.00 5,126,900.00

งบเงินอุดหนุน 3,400,660.00 3,805,000.00 3,711,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 34,786,413.60 43,811,380.00 45,551,360.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,995,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,152,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,990,600

แผนงานสาธารณสุข 2,674,940

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,033,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 310,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 105,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,251,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,033,620

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,551,360



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลวังมวง

อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,033,620 10,033,620
    งบกลาง 10,033,620 10,033,620

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,920,000 2,779,000 9,699,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 0 2,850,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,070,000 2,779,000 6,849,000

งบดําเนินงาน 2,252,000 1,294,300 3,546,300
    คาตอบแทน 303,000 200,000 503,000

    คาใช้สอย 1,093,000 922,300 2,015,300

    คาวัสดุ 326,000 172,000 498,000

    คาสาธารณูปโภค 530,000 0 530,000

งบลงทุน 676,300 28,900 705,200
    คาครุภัณฑ์ 230,300 28,900 259,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 446,000 0 446,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

รวม 9,893,300 4,102,200 13,995,500

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 180,000 1,550,000 0 1,730,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000 1,550,000 0 1,730,000

งบดําเนินงาน 436,000 367,000 210,000 1,013,000
    คาตอบแทน 86,000 5,000 0 91,000

    คาใช้สอย 120,000 187,000 15,000 322,000

    คาวัสดุ 140,000 175,000 195,000 510,000

    คาสาธารณูปโภค 90,000 0 0 90,000

งบลงทุน 20,000 389,200 0 409,200
    คาครุภัณฑ์ 10,000 389,200 0 399,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 10,000 0 0 10,000

รวม 636,000 2,306,200 210,000 3,152,200

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 490,000 350,000 840,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 490,000 350,000 840,000

งบดําเนินงาน 1,878,000 701,000 2,579,000
    คาตอบแทน 32,000 0 32,000

    คาใช้สอย 215,000 572,000 787,000

    คาวัสดุ 1,631,000 94,000 1,725,000

    คาสาธารณูปโภค 0 35,000 35,000

งบลงทุน 5,000 110,000 115,000
    คาครุภัณฑ์ 5,000 100,000 105,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 3,456,600 0 3,456,600
    เงินอุดหนุน 3,456,600 0 3,456,600

รวม 5,829,600 1,161,000 6,990,600

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,699,840 0 1,699,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,699,840 0 1,699,840

งบดําเนินงาน 661,000 294,100 955,100
    คาตอบแทน 156,000 0 156,000

    คาใช้สอย 230,000 294,100 524,100

    คาวัสดุ 225,000 0 225,000

    คาสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000

งบลงทุน 20,000 0 20,000
    คาครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 10,000 0 10,000

รวม 2,380,840 294,100 2,674,940

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 5,000
    คาใช้สอย 5,000 5,000

รวม 5,000 5,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,545,000 0 1,545,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,545,000 0 1,545,000

งบดําเนินงาน 1,295,000 145,000 1,440,000
    คาตอบแทน 120,000 0 120,000

    คาใช้สอย 675,000 140,000 815,000

    คาวัสดุ 500,000 5,000 505,000

งบลงทุน 48,000 0 48,000
    คาครุภัณฑ์ 48,000 0 48,000

รวม 2,888,000 145,000 3,033,000

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 210,000 210,000
    เงินอุดหนุน 210,000 210,000

รวม 310,000 310,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 15,000 90,000 105,000
    คาใช้สอย 15,000 90,000 105,000

รวม 15,000 90,000 105,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 662,000 0 662,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 662,000 0 662,000

งบดําเนินงาน 760,000 0 760,000
    คาตอบแทน 75,000 0 75,000

    คาใช้สอย 365,000 0 365,000

    คาวัสดุ 320,000 0 320,000

งบลงทุน 217,500 3,612,000 3,829,500
    คาครุภัณฑ์ 207,500 0 207,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 10,000 3,612,000 3,622,000

รวม 1,639,500 3,612,000 5,251,500

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังมวง
อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,545,613.91 45,755.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 76,825.55 6,059.80 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 156,508.41 500,000.00 -66.00 % 170,000.00
     ภาษีป้าย 870,018.00 927,660.00 650,000.00 53.85 % 1,000,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 67,020.00 67,740.00 56,000.00 25.00 % 70,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,559,477.46 1,203,723.21 1,206,000.00 1,240,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 475,173.00 585,025.00 480,000.00 21.88 % 585,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

33,900.00 32,700.00 30,000.00 6.67 % 32,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

600.00 540.00 800.00 25.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,330.00 1,950.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 744.00 6,370.25 6,000.00 5.00 % 6,300.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,310.00 2,010.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 9,500.00 % 48,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,700.00 1,200.00 15,000.00 20.00 % 18,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 54,078.78 16,812.42 60,000.00 -21.67 % 47,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 60.00 % 800.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

83,600.00 80,400.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,300.00 1,000.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 12,300.00 14,100.00 17,000.00 -17.65 % 14,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 % 18,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 24,609.00 1,520.00 5,000.00 -70.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 5,225.00 2,930.00 5,000.00 -44.00 % 2,800.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 28,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 727,869.78 764,557.67 747,800.00 926,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 1,200.00 1,200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาเชาหรือบริการ 800.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ดอกเบี้ย 422,073.67 412,642.84 500,000.00 -17.60 % 412,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 432,150.00 359,803.50 350,000.00 2.57 % 359,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 856,223.67 773,646.34 855,000.00 775,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 1.27 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 131,800.00 18,800.00 4,000.00 350.00 % 18,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 32,380.00 37,555.09 40,000.00 100.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 164,180.00 56,356.36 44,000.00 98,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 623,848.46 630,070.30 600,000.00 5.00 % 630,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,144,254.59 14,069,721.37 13,500,000.00 3.70 % 14,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,388,658.25 3,362,588.66 3,000,000.00 10.00 % 3,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 550,044.96 45,001.68 0.00 100.00 % 45,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,635,127.45 3,241,702.20 3,000,000.00 6.67 % 3,200,000.00
     คาภาคหลวงแร 929,423.98 919,935.32 850,000.00 7.06 % 910,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 31,986.78 28,641.71 25,000.00 12.00 % 28,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,288,315.00 1,525,235.63 993,000.00 51.06 % 1,500,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 785.70 1,154.30 500.00 100.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,592,445.17 23,824,051.17 21,968,500.00 23,614,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,514,682.00 18,975,154.00 19,000,000.00 -0.53 % 18,900,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,514,682.00 18,975,154.00 19,000,000.00 18,900,000.00
รวมทุกหมวด 49,416,878.08 45,597,488.75 43,822,300.00 45,554,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังมวง

อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,554,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,240,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณจากยอดผู้ชําระ
ภาษีที่ควรจัดเก็บได้

ภาษีป้าย จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับ
จริงของปที่ผานมาแล้ว

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการยอดรายรับ
จริงของปที่ลวงมาแล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 926,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 100 บาท

ประมาณการต้งไว้  โดยประมาณการจากยอดรายรับ

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ เทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับของปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 585,000 บาท

ประมาณตั้งไว้ สูงกวาปที่ผานมา โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 32,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่ผานมา โดยประมาณการจากยอด
รายรับจริงของปที่ลวงมาแล้ว
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,300 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจาก
ยอดรายรับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 48,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับ
จริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้เทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 47,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 800 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว 

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่ผานมา โดยประมาณการจากยอด
รายรับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,800 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 28,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงของปที่
ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 775,000 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ เทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาเชาหรือบริการ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว
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ดอกเบี้ย จํานวน 412,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 359,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 98,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ เทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,614,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 630,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,000,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้  สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,300,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงของปที่
ลวงมาแล้ว
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,200,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปปที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับ
จริงของปที่ผานมาแล้ว

คาภาคหลวงแร จํานวน 910,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ผานมาแล้ว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 28,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปที่ลวงมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,900,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,900,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับ
จริงของปที่ผานมาแล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 151,406 137,048 163,000 3.07 % 168,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,617 0 12,000 150 % 30,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 1,100,000 1,550,000 1,462,000 2.6 % 1,500,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,351,500 4,507,300 5,000,000 6 % 5,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,272,000 1,312,800 1,350,000 18.52 % 1,600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 1,500 6,000 0 % 6,000

เงินสํารองจ่าย 108,690.76 32,615.93 1,400,000 -75 % 350,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 799,620

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 321,405.03 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรทางบก 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอวังม่วง    จังหวัดสระบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 0 51,651.44 45,000 55.56 % 70,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 6,837 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 50,000 -20 % 40,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 150,000 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

536,460 576,028 746,600 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 442,900 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,848,078.79 8,345,780.37 10,867,500 10,033,620
รวมงบกลาง 7,848,078.79 8,345,780.37 10,867,500 10,033,620
รวมงบกลาง 7,848,078.79 8,345,780.37 10,867,500 10,033,620

รวมแผนงานงบกลาง 7,848,078.79 8,345,780.37 10,867,500 10,033,620
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

725,760 725,760 563,000 28.95 % 726,000

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000 150,000 20 % 180,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  09:46 หน้า : 2/62



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

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 140,000 28.57 % 180,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360 153,000 35.95 % 208,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,434,240 1,255,000 23.98 % 1,556,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,747,520 2,727,360 2,261,000 2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,183,700 2,310,120 2,462,000 17.18 % 2,885,000

เงินประจําตําแหน่ง 120,000 120,000 140,000 28.57 % 180,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 440,040 464,680 239,700 5.55 % 253,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 603,650 618,240 651,000 0.77 % 656,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,110 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,443,500 3,609,040 3,588,700 4,070,000
รวมงบบุคลากร 6,191,020 6,336,400 5,849,700 6,920,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 250,000 -20 % 200,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 5,000 -40 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,120 0 50,000 -60 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 27,600 31,100 50,000 -30 % 35,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,461 16,244 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 62,181 47,344 405,000 303,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่่งบริการ 350,193 303,574 640,000 -12.5 % 560,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,052 1,880 25,000 0 % 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวง
มาลา

0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 105,183.96 86,088.89 100,000 -50 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 60,000

ค่าธรรมเนียม 58,400 9,800 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 205,997 147,505 101,600 -40.94 % 60,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 29,500 14,820 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 0 9,710 10,000 0 % 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างดีเด่น

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานักงาน
ทะเบียนราษฏรของเทศบาลตําบลวังม่วง

104,320 0 0 0 % 0

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานัก
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลวังม่วง

0 104,320 110,000 0 % 110,000

โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวัง
ม่วง จังหวัดสระบุรี

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลวังม่วง

0 15,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลวังม่วง

9,450 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
เทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการพอเพียงด้วยวิถีพุทธ 0 9,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, การ
สนับสนุนการเลือกตั้งการจัดเวทีเสวนา และ
สนับสนุนการทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ ฯลฯ (โครงการค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้ง)

15,450 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง

0 1,440 254,000 -100 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 7,600 14,032 10,000 50 % 15,000

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1,650 0 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีพุทธ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 19,842.65 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 22,668 14,800 10,000 -100 % 0

โครงการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลวัง
ม่วง

0 10,220 0 0 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล

156,415 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล

0 128,213 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลตําบลวังม่วง เกี่ยวกับการปฏิบัติ พ
.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540

17,860 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,006.08 191,858.49 335,000 -77.61 % 75,000

รวมค่าใช้สอย 1,299,587.69 1,063,161.38 1,743,600 1,093,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 86,923 69,491.5 101,000 -30.69 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,669 17,468 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,152 32,808.35 40,000 -12.5 % 35,000

วัสดุก่อสร้าง 49,736.79 36,146.7 35,000 -57.14 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,795 590 20,000 50 % 30,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 89,276 51,962 85,000 0 % 85,000

วัสดุการเกษตร 9,130 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,020 3,000 10,000 -40 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 81,150 39,006 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุอื่น 7,000 13,795 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 421,851.79 264,267.55 411,000 326,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 309,258.25 273,153.69 350,000 -14.29 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,932.91 5,360.7 20,000 -25 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 39,797 22,738 90,000 0 % 90,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 83,059.75 91,984.75 110,000 0 % 110,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 440,047.91 393,237.14 570,000 530,000
รวมงบดําเนินงาน 2,223,668.39 1,768,010.07 3,129,600 2,252,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 99,510 0 0 0 % 0

เก้าอี้ห้องประชุมสภา 22 ตัว 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) 0 0 0 100 % 39,800
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เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

0 0 0 100 % 58,500

โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อกล้องถ่ายรูปและบันทึกวีดีโอ จํานวน 
1 ตัว พร้อมแมมโมรี่ บันทึกวิดีโอน 4 K/30 
P FHD/60 P ความละเอียด 20.30 ล้านพิก
เซล หน้าจอท้ชสกรีน หมุนได้ 180 องศา 
ระบบป้องกันการสั่นไหว 5 แกน เชื่อมต่อ 
WiFi Bluetooth 

0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,200 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 คูณ 1,200 dpi  มี
ความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A 4 
ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาทu(ppm) 
สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
มีหน่วยความจํา(Memoey) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

0 15,000 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง เป็น
เงิน 3,200 บาท สําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป คุณลักษณธพื้นฐาน มีความละเอียดใน
การสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 คูณ 
4,800 dpl  สามารถสแกนเอกสารได้ไม่
น้อยกว่ากระดาษขนาด A 4 เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

0 3,200 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก 0 0 8,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมเพิวเตอร์ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถึงหมึก (Ink Tank Printer) ตามมาตรฐาน 
ICT  จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท

0 8,600 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 26,500 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสํานักงาน ชั้น 2 
หน้าห้องรองนายกฯ (บริเวณที่ไว้จอ CCTV)

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 204,210 26,800 192,600 230,300
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําป้ายประสัมพันธ์ เป็นบอร์ด
กระจก และป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 8 ชุมชน 

0 129,400 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 0 100 % 446,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลฯเพื่อปรับปรุงสวนสาธาณะและ
ทางเดินบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอวังม่วง 
หมุ่่ที่ ๕ ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี

99,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภาย
ในเขตเทศบาลฯ งานติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณพร้อมภาคขยาย ติดตั้งเครื่องจ่าย
ไฟให้เครื่องรับ พร้อมเสาอากาศรับ
สัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E พร้อม
หัวต่อลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 
อุปกรณ์ร่วมติดตั้งฯ

498,085 0 0 0 % 0
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โครงการรางยูระบายน้ํา พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
วังม่วง 

0 0 320,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 597,585 129,400 320,000 446,000
รวมงบลงทุน 801,795 156,200 512,600 676,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 45,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

45,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 100 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 45,000 0 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 0 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,261,483.39 8,305,610.07 9,491,900 9,893,300
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,442,880 1,527,300 1,657,000 56.85 % 2,599,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 45,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 5,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,604,880 1,619,300 1,837,000 2,779,000
รวมงบบุคลากร 1,604,880 1,619,300 1,837,000 2,779,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

71,200 55,100 70,000 14.29 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,360 29,880 60,000 -50 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 51,000 38,500 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,600 9,300 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 165,160 132,780 210,000 200,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 432,375 458,800 678,000 -8.95 % 617,300

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,024 30,492 130,000 -61.54 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 32,471.85 4,856 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่
ภาษี

18,520 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการแผนที่
ภาษีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 151,090 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

0 0 0 100 % 160,000

ค่าธรรมเนียม 32,590 21,774 25,000 0 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,500 44,165 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 564,480.85 711,177 933,000 922,300
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 61,564.1 62,153.8 90,000 0 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,226 9,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,727.95 3,592 8,000 -12.5 % 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,410 8,250 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 117,928.05 82,995.8 183,000 172,000
รวมงบดําเนินงาน 847,568.9 926,952.8 1,326,000 1,294,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง 
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน มี
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  
คุณลักษณะตามมาตราฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2562

45,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 8,900
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (จอคอมพิวเตอร์) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

0 5,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทโน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล 

21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล

0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 
10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดซื้อปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ คุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
กระทรวงไอซีที ปี 2562

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เป็นเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink TanK 
Printer) จํานวน 2 เครื่องๆล่ะ 4,300 บาท  
เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 คูณ 1,200  
dpl ฯลฯ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื่่นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0 8,600 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 70,300 44,200 44,000 28,900
รวมงบลงทุน 70,300 44,200 44,000 28,900

รวมงานบริหารงานคลัง 2,522,748.9 2,590,452.8 3,207,000 4,102,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,784,232.29 10,896,062.87 12,698,900 13,995,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 209,440 69,605 165,000 9.09 % 180,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 1,890 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 273,480 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 906,000 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 94,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,482,920 71,495 165,000 180,000
รวมงบบุคลากร 1,482,920 71,495 165,000 180,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 25,200 80,000 -50 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 14,940 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 12,500 30,000 20 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 4,433 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,000 57,073 130,000 86,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,600 4,000 20,000 -50 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,512 0 50,000 -70 % 15,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 10,000 0 % 10,000

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

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 
และสงกรานต์

0 30,350 45,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  09:46 หน้า : 18/62



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

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0 11,950 0 0 % 0

โครงการอาสาจราจร เพื่อการช่วยเหลือ
ตํารวจ

0 10,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 41,097.7 216,250 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 50,209.7 272,550 190,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,958 1,900 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,813 10,709 35,000 -28.57 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,513 5,990 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 3,718.45 4,131.5 7,000 -28.57 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,595 8,500 5,000 400 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,436 23,476 60,000 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0 619 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 20,000 -85 % 3,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 56,500 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 89,750 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 224,283.45 55,325.5 150,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 99,175.89 60,366.55 85,000 0 % 85,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 100,395.69 61,586.35 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 394,888.84 446,534.85 560,000 436,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 19,950 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 66,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 
สํารองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที  จํานวน 3 
เครื่องๆล่ะ 5,800 บาท เป็นเงิน 17,400 
บาท

0 0 17,400 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,950 0 37,400 10,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกนูนทางโค้งโพลีคาร์
เนต  ภายในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง

0 64,500 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณสี่แยกอําเภอวังม่วง 

0 497,550 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 562,050 10,000 10,000
รวมงบลงทุน 85,950 562,050 47,400 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,963,758.84 1,080,079.85 772,400 636,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 286,740 302,000 9.27 % 330,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,080,000 1,080,000 1.85 % 1,100,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 120,000 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,486,740 1,502,000 1,550,000
รวมงบบุคลากร 0 1,486,740 1,502,000 1,550,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,200 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,200 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -30 % 7,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก 
ความปลดภัยทางถนน

29,075 0 0 0 % 0

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ตามแบบ ว.0444 0 81,730 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10,325 0 16,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน 
เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10,325 1,650 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนศักยภาพและฝึกอบรมเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และปลูกฝัง
วินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอาสาจราจรเพื่อการช่วยเหลือ
ตํารวจและปลูกผังจิตสํานึกวินัยจราจร

0 0 10,500 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 199,875 160,000 -25 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 84,725 283,255 236,500 187,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 63,147 85,000 -23.53 % 65,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 49,500 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 50,000 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 162,647 195,000 175,000
รวมงบดําเนินงาน 109,925 445,902 436,500 367,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 28,600 -100 % 0

ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 0 0 0 100 % 17,000

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 
ชั้น

0 0 0 100 % 14,000

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 0 100 % 6,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 
วัตต์

0 0 0 100 % 24,000
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เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดประจําที่ 10 วัตต์ 0 0 0 100 % 28,000

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ  5 วัตต์ 0 0 0 100 % 156,000

ตุ้ชาร์ตแบตเตอร์รี่ 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 135 บาร์ 0 0 0 100 % 7,000

เครื่องเลื่อยยนต์ 0 0 0 100 % 56,500

ปั้มลมสายพาน 100 ลิตร 0 0 0 100 % 10,000

สว่านไฟฟ้า 0 0 7,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 40,000 75 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 82,600 389,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตั้งป้ายไฟและปรับปรุงป้ายหน้า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักงานเทศบาล
ตําบลวังม่วง ฝั่งซ้าย

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 350,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 432,600 389,200
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รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 109,925 1,932,642 2,371,100 2,306,200
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอาสาจราจรเพื่อการช่วยเหลือ
ตํารวจและปลูกผังจิตสํานึกวินัยจราจร

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 195,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 195,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 210,000

รวมงานจราจร 0 0 0 210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,073,683.84 3,012,721.85 3,143,500 3,152,200

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 359,400 379,320 436,000 5.5 % 460,000
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เงินประจําตําแหน่ง 18,000 18,000 35,000 -14.29 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 377,400 397,320 471,000 490,000
รวมงบบุคลากร 377,400 397,320 471,000 490,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 42,000 -64.29 % 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,688 5,344 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,688 5,344 74,000 32,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 108,000 113,558 129,000 0.78 % 130,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

0 0 10,000 -100 % 0
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ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,260 20,328 35,000 -42.86 % 20,000

ค่าธรรมเนียม 6,000 3,900 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000 50,000 -50 % 25,000

โครงการสนับสนุนห้อง ICT ชุมชน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนห้อง ICT ชุมชน
0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,950 15,530 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 173,210 203,316 244,000 215,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,547 11,794 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,400 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,654 0 5,000 31,480 % 1,579,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,399,711.9 1,522,512.12 1,500,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 4,000 -25 % 3,000

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,470 1,310 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,420,382.9 1,539,016.12 1,574,000 1,631,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,604,280.9 1,747,676.12 1,892,000 1,878,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 27,820 0 0 0 % 0

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก (ผู้บริหาร) จํานวน 1 
ตัว

0 0 8,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,820 0 13,000 5,000
รวมงบลงทุน 27,820 0 13,000 5,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 3,195,660 3,200,000 -100 % 0

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง

3,194,000 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
วังม่วง

0 0 0 100 % 3,456,600

รวมเงินอุดหนุน 3,194,000 3,195,660 3,200,000 3,456,600
รวมงบเงินอุดหนุน 3,194,000 3,195,660 3,200,000 3,456,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,203,500.9 5,340,656.12 5,576,000 5,829,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 218,100 229,140 28,100 540.57 % 180,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 8,100 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 150,000 155,880 161,400 5.33 % 170,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,920 3,540 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 378,020 388,560 197,600 350,000
รวมงบบุคลากร 378,020 388,560 197,600 350,000

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 108,000 111,750 137,000 2.19 % 140,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่

11,825 25,690 30,000 0 % 30,000

โครงการปลูกพืชสมุนไพร 2,155 0 0 0 % 0

โครงการมหัศจรรย์วันของหนู 3,400 4,731 5,000 0 % 5,000

โครงการวันไหว้ครู 1,700 0 3,000 0 % 3,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ
เล็ก ๆ จูงเด็กเข้าวัด

0 0 3,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ
เล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด

2,300 0 0 100 % 3,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพ
นักเรียน

2,300 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

278,990 310,000 310,000 2.9 % 319,000

โครงการสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) 2,700 500 3,000 0 % 3,000

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําขนม
ไทย

772 0 4,000 0 % 4,000
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โครงการแหล่งเรียนรู้พืชผักสวนครัวหนูน้อย
กินได้

0 1,645 3,500 0 % 3,500

โครงการให้ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปากและโรค
ต่อต่อ ที่มักเกิดขึ้นกับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังม่วง 

4,420 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ เท้าปากและโรค
ติดต่อที่มักเกิดขึ้น กับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 5,000

โครงการให้ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากและโรค
ติดต่อที่มักเกิดขึ้น กับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็ก
ปฐมวัย

3,000 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอย
กระทง

925 1,200 3,000 0 % 3,000

โครงการออกกําลังกายสบายชีวี 500 0 3,500 0 % 3,500

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 0 % 5,000

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 5,000
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ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 -100 % 0

ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,900 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 422,987 459,416 565,000 572,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 6,810 15,000 480 % 87,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 68,503.2 76,862.78 77,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุอื่น 1,800 1,760 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 70,303.2 85,432.78 103,000 94,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 6,639.66 7,314.89 25,000 -20 % 20,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 1,344 1,254 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,284 4,779.69 13,000 -23.08 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,267.66 13,348.58 43,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 502,557.86 558,197.36 711,000 701,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อถังเก็บน้ําตั้งพื้นหรือถังเก็บน้ําบนดิน 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer) 

0 4,300 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,300 15,000 100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 110,000 10,000
รวมงบลงทุน 0 26,300 125,000 110,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 880,577.86 973,057.36 1,033,600 1,161,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,084,078.76 6,313,713.48 6,609,600 6,990,600
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,070,340 1,128,840 1,204,000 11.2 % 1,338,840

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 690,300 0 94,000 207.45 % 289,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 50,895 0 10,000 20 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,871,535 1,188,840 1,368,000 1,699,840
รวมงบบุคลากร 1,871,535 1,188,840 1,368,000 1,699,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 500 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 112,560 17,280 27,000 -33.33 % 18,000

ค่าเช่าบ้าน 52,000 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 6,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 4,200 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 168,760 93,480 124,000 156,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 32,000 -6.25 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,420 11,008 30,000 0 % 30,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 40,000 -50 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,830 8,403.05 75,000 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 37,250 19,411.05 177,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,470 21,659 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 840 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 1,259.85 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,960 5,150 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28,800 10,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,680 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 2,570 8,968 10,000 0 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,570 26,665 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 108,149.85 72,742 185,000 225,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 30,698.31 37,533.23 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,698.31 37,533.23 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 344,858.16 223,166.28 536,000 661,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 24,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 26,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน)
58,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า
สะพายไหล่)

44,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 61,700 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

0 0 4,300 -100 % 0

โครงการจัดซื้อปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank)คุณลักษณะตามมาตราฐาน 
กระทรวงไอซีที ประจําปี 2562

4,300 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 195,950 0 78,800 10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 10,000
รวมงบลงทุน 195,950 0 78,800 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,412,343.16 1,412,006.28 1,982,800 2,380,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการอย่างใดอย่างนึง

0 0 300,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะฯลฯ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการ To be numberone 11,436 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ"

19,705 0 0 0 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้ผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร

0 12,730 13,000 53.85 % 20,000

โครงการฝึกอบรมความรู้แกนนําสุขภาพ 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงาน
แกนนําสุขภาพ

34,990 11,390 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร

3,711 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

8,160 6,520 12,000 0 % 12,000
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

0 107,385 25,000 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,705 18,900 20,000 0 % 20,000

โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

10,339 13,500 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3RS 
ประชารัฐ แบบบูรณาการ 

5,770 0 0 0 % 0

โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก ๓ RS 
ประชารัฐ แบบบูรณาการ

0 11,300 25,000 60 % 40,000

โครงการวัยรุ่นสดใสห่างไกลยาเสพติด 0 4,200 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4,250 4,815 6,000 66.67 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 25,850 30,000 0 % 30,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 2,100

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 2,140 25,420 40,000 -25 % 30,000

โครงการให้ความรู้ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
ติดต่อที่อุบัติขึ้นใหม่

0 10,558 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
ติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่

7,841 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 122,047 252,568 641,000 294,100
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 170,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 230,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 122,047 252,568 891,000 294,100
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้วอวเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท เป็นเครื่องจุถังน้ํายาไม่ต่ํากว่า 
16 ลิตร แรงดันขนะทํางาน 0.2-0.3 Mpa  
ความเร็วลมไม่ต่ํากว่า 90 เมตร/วินาที และ
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV)จํานวน 
1 เครื่องๆล่ะ 75,000 บาท  เป็นเครื่องทํา
งานด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ 2 จังหวะ 
ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า 
VIMD ของเม็ดน้ํายาไม่น้อยกว่า 30 
ไมครอน ถังบรรจุน้ํายาขนาด 12 ลิตร ถัง
บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร

0 63,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบอิน
ฟาเรด จํานวน 5 เครื่องๆล่ะ 2,500 บาท 
เป็นเครื่องเทอร์โมมิเตอร์สําหรับใช้วัด
อุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย สามารถ
เลือกหน่วยการวัดหน่วยองศาเซลเซียส 
หรือฟาเรนไฮต์ อย่างแม่นยํา

0 12,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 76,300 0 0
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รวมงบลงทุน 0 76,300 0 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 160,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 160,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 282,047 328,868 891,000 294,100
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,694,390.16 1,740,874.28 2,873,800 2,674,940

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  09:46 หน้า : 43/62



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

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ขปัญหา
ภัยหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง 
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปันยิ้มสร้างสูขผู้สูงอายุ  ตามรอย
วิถีแห่งความพอเพียง

15,000 0 0 0 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 15,000 0 35,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 15,000 0 35,000 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 15,000 0 35,000 5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 0 35,000 5,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 366,060 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,040 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,880 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 543,980 0 0 0
รวมงบบุคลากร 543,980 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,400 0 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 42,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 57,400 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 720 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,760.4 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,480.4 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,540 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,198 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 4,665.4 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,950 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,215.1 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,840 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 80,408.5 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 158,288.9 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือน แบบมือถือ) 6,848 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,848 0 0 0
รวมงบลงทุน 6,848 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 709,116.9 0 0 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 108,000 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 47,520.99 63,830 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 155,520.99 63,830 100,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 69,871.5 86,158 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 12,000 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 46,814 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 69,871.5 144,972 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 225,392.49 208,802 130,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทศบาล 27/1 

528,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 528,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 528,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 91,963.92 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 91,963.92 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 91,963.92 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 845,356.41 208,802 130,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,310 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,310 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 9,310 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 9,310 0 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 482,940 505,980 544,760 4.63 % 570,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 224,100 805,525 934,320 -11.7 % 825,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,465 35,255 60,000 0 % 60,000
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เงินอื่น ๆ 0 0 0 100 % 90,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 722,505 1,346,760 1,539,080 1,545,000
รวมงบบุคลากร 722,505 1,346,760 1,539,080 1,545,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 87,360 109,000 10.09 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 87,360 109,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 621,000 780,150 702,000 -16.67 % 585,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 63,030 160,630 170,000 -47.06 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 684,030 940,780 872,000 675,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 99,260 29,360 90,000 0 % 90,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,050 27,855 40,000 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 290,595 285,510 350,000 0 % 350,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 4,160 3,630 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 398,065 346,355 495,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 1,082,095 1,374,495 1,476,000 1,295,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถ
บรรทุกขยะ

0 0 2,080,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 100 % 38,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,300 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
อัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๘๒๕๕

0 50,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
อัดท้าย ทะเบียน ๘๔-๐๙๐๘

0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,300 100,000 2,110,000 48,000
รวมงบลงทุน 25,300 100,000 2,110,000 48,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,829,900 2,821,255 5,125,080 2,888,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 90,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 145,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 145,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,393,683.31 3,030,057 5,255,080 3,033,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง (ค่ายสามวัย)

9,877 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็งค่ายสามวัย (ครอบครัว
สัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมการเสิรมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง (ค่ายสามวัย)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน 1,160 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี/แม่บ้านในเขตเทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชน

99,600 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล

10,500 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมาชีพให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลวังม่วง

0 22,305 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีเพิ่มประสิทธิภาพเสริม
สร้างความรู้

0 1,400 10,000 -100 % 0

โครงการล้อมรั้วล้อมรัก ด้วยพลังครอบครัว 14,100 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุมีสุขภาพดี 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่
เด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

14,633 6,489 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ

0 19,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 149,870 54,994 220,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 149,870 54,994 220,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อําเภอวังม่วง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอวังม่วง

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

70,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 160,000 160,000 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 70,000 160,000 230,000 210,000
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 160,000 230,000 210,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 219,870 214,994 450,000 310,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 219,870 214,994 450,000 310,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชน

0 0 40,000 -75 % 10,000

โครงการสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 15,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 50,000 15,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 12,795 0 0 0 % 0
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โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา วันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์)

19,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียนเข้า
พรรษา)

19,898.65 0 0 0 % 0

โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่บ้านเกิด 0 0 40,000 -12.5 % 35,000

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์)

0 0 20,000 25 % 25,000

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
อาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา (หล่อเทียน
หล่อใจถวายวัด)

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (หล่อเทียน
หล่อใจถวายวัด)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทานตะวัน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 0 15,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 52,493.65 15,000 95,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 52,493.65 15,000 95,000 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 52,493.65 15,000 95,000 90,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 52,493.65 15,000 145,000 105,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 385,980 424,000 8.49 % 460,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 18,000 20,000 50 % 30,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 156,835 163,000 5.52 % 172,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 2,585 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 563,400 607,000 662,000
รวมงบบุคลากร 0 563,400 607,000 662,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 15,600 25,000 0 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 0 42,000 50,000 -20 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 57,600 105,000 75,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 111,750 0 100 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิกัดแนวเขตการ
ปกครองของเทศบาลตําบลวังม่วง

0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 25,000 -20 % 20,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 57,500 140,000 7.14 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 169,250 210,000 365,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,135 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 90,000 0 % 90,000

วัสดุก่อสร้าง 0 4,584.75 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200 20,000 200 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 15,140 86,000 4.65 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 25,659.75 276,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 0 252,509.75 591,000 760,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 
กิโลวัตต์

0 0 0 100 % 158,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 30,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A 3 ตาม
มาตราฐาน กระทรวง ICT 

0 6,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,300 0 207,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 20,000 10,000
รวมงบลงทุน 0 36,300 20,000 217,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 515,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 515,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 515,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 852,209.75 1,733,000 1,639,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน ทางหลวง
หมายเลข  3017

0 0 0 100 % 634,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมะค่างาม 5/1 (ข้างอู่ช่างแดง)

0 0 0 100 % 345,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.7 ซอยเทศบาล 3 ชุมชนวัดภิ
บาล

0 0 0 100 % 317,000

โครงการดันท่อลอดทางหลวงหมายเลข 
2089 บริเวณสี่แยก ปตท.

0 0 0 100 % 681,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขา 
ชนิดกิ่งเดี่ยว

0 0 0 100 % 655,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
ชุมชนหน้าวัดวังม่วง 

0 365,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 12

0 0 0 100 % 379,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยมะค่างามซอย 4

0 0 0 100 % 601,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 365,000 0 3,612,000
รวมงบลงทุน 0 365,000 0 3,612,000

รวมงานก่อสร้าง 0 365,000 0 3,612,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,217,209.75 1,733,000 5,251,500

รวมทุกแผนงาน 34,165,510.8 34,786,413.6 43,811,380 45,551,360
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังมวง

อําเภอวังมวง   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,551,360 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,033,620 บาท
งบกลาง รวม 10,033,620 บาท

งบกลาง รวม 10,033,620 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม เนื่องจากปฏิบัติ
งานในหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ของพนักงานเทศบาล

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง คาฟื้นฟู
สมรรถภาพในการทํางาน คาทําศพ คาทดแทน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้ ฯลฯ

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการ
ประปาของเทศบาลตําบลวังมวง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือผู้ป่วยเอดส์     
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวนซึ่งไมสามารถคาด
การณ์ลวงหน้าได้ กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย กรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ อาทิเชน อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ หรือกรณี
ที่มีความจําเป็นต้องจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจาย
ไว้ หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก
ประชาชน ตามหลักเกณฑ์อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543 หรือ
กรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจายเงินประเภทนี้

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล
สําหรับกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและไมได้รับ
ประโยชน์โดยตรง อาทิ เชน สัญญาณไฟจราจร กรวยจราจร ทาสี
เส้นจราจร ฯลฯ (คาปรับผู้กระทําผิดทางกฎหมายจราจร)

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยไม
รวมเงินกู้ เงินจายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 799,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)ในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณการรายรับตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป ไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนและไมควร
เกิน 365 บาท / คน / ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
วังมวง อัตราร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับ
สนุนให้องค์การบริหารสวนตําบล เทศบาล ดําเนินงานบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือตามหนังสือ
ที่ มท 0891.3/ ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,893,300 บาท

งบบุคลากร รวม 6,920,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,850,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 726,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยถือ
จายตามหลักเกณฑ์บัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของผู้บริหารเทศบาล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,556,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังมวง

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,070,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,885,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ได้แก   ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด  หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นัก
พัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานทะเบียน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนท้องถิ่น ได้แก ปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง สําหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 253,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ลูกจ้างประจํา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 656,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างทั่วไป
เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับข้า
ราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหนง
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งบดําเนินงาน รวม 2,252,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 303,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างฯลฯ เป็นกรณีพิเศษเงิน
รางวัลประจําป 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เชน คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียน
อําเภอ เป็นต้น
ถือปฏิบัติตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22
 กรกฎาคม 2563

คาเบี้ยประชุม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการที่สภา
เทศบาลแตงตั้งขึ้น ให้ได้รับเงินคาเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งที่มา
ประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน สําหรับประธานคณะ
กรรมการของแตละคณะให้ได้รับคาเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่
ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
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คาเชาบ้าน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ถึงฉบับ
ที่ 4     
พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 3    
พ.ศ.2559 และตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257     
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมี
สิทธิได้เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 1,093,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่่งบริการ จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่งที่
อยูในอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล เชนทําความ
สะอาดอาคาร สงเอกสาร ตัดหญ้า ตัดแตงกิ่งไม้บริเวณสองข้าง
ทาง ดูแลต้นไม้ ในที่สาธารณะ
คาจ้างเหมาความพึงพอใจของประชาชน คาธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ
คาศาล คาธรรมที่ดิน คาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายได้ใน
ประเภทนี้
คาจ้างเหมาจัดทําป้าย แผง ปดประกาศ การทําโปสเตอร์ คาล้าง
อัดขยายรูป
การจ้างโฆษณา พิมพ์เอกสาร วารสาร ถายเอกสาร เข้าปก
หนังสือ รูปเลม
คาจ้างเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ สิ่งกอสร้าง คาล้างอัดฉีดรถยนต์

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายที่เกี่ยวกับการรับรอง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดซื้อพวงมาลา ชอดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลา ชอดอกไม้ เนื่องจาก
จัดงานพิธีการตางๆ ที่เทศบาลเข้ารวมกิจกรรมและคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาพาหนะ 
คาทางดวนพิเศษ คาธรรมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่จําเป็นในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น เชน วัสดุ คาจ้างเหมา คาบัตรเลือก
ตั้งและอื่นๆที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวม
ถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดการ
เลือกตั้งภายใต้ สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
ถือปฏิบัติ ตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม
2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22
 กรกฎาคม 2563

คาธรรมเนียม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ และคา
ธรรมเนียมในการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  09:49:26 หน้า : 8/77



โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  วันปยมหา
ราช ตลอดจนการจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์  รัฐพิธีตางๆ

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาอุปกรณ์ในการสักการะพระ
พรหม ศาลพระภูมิ คาจ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระ และ
ประชาชนผู้มารวมงาน คาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง คาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ์การแขงขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ คาวัสดุ
อุปกรณ์รดน้ําดําหัว คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่  คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเดน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสํานักทะเบียนราษฎรของเทศบาล
ตําบลวังมวง

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการดูแลระบบออ
นไลน์
ของสํานักทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลวังมวง โดยมีคาใช้
จาย
ประกอบด้วย คาบํารุงรักษาและซอมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
สํานักงานทะเบียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565หน้า 108 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาลตําบลวัง
มวง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลวังมวง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
คาพานพุมดอกไม้สด คาวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
คาป้าย คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565เพิ่มเติมฉบับที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลวัง
มวง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมวินัยเบื้องต้น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลวังมวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ
คาเชาที่พัก คาอาหารในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเชาห้องประชุม คาเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ คาของที่ระลึก
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่อยู
ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหาย เสื่อมสภาพ ที่ไมสามารถ
ใช้งานได้ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศเครื่องทําความเย็น พัดลม ฯลฯ และที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 326,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ เข็มหมุด เทปใส กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ์ ซองจดหมาย ธงชาติ ผ้ามาน โซฟา สิ่งพิมพ์ที่ได้มาจากซื้อ
หรือการจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบหอหนังสือ
พิมพ์ เอกสาร วารสาร เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องเย็บ
กระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ภาพเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตางๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้าสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลู ออ
เรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ 
ลําโพง อุปกรณ์ โคมไฟพร้อมขา หรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องตัดกระแส
ไฟฟ้า อัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องรับสงวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ํา น้ํายา
เช็ดกระจก ผงซักฟอก สบู กระดาษ
ชําระ น้ําตาล กาแฟ ถาด มีด กระติกน้ําร้อน ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกี่ยวกับวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ น้ํามันทา
ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง  
จอบ เสียม ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร  
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในสาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง
กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อกเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
ฟล์มกรองแสง สําหรับรถยนต์ราชการ รถตู้ รถสี่ประตู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถาน น้ํามันก๊าด
สําหรับรถยนต์ราชการ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์พืชต้นไม้ พันธ์ไม้
ดอกไม้ประดับ ปุย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่อง
ปลูกตางๆ วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือพลาสติกรวมถึงการซอม
แซม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร์ พูกัน แถบบันทึกเสียง ภาพ แผนซีดี และที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทนี้ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ผงหมึก ตลับ
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมส์ แผน หรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เครื่องสํารองไฟ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่อง
บริโภค อาทิ น้ําดื่ม น้ําแข็งเพื่อใช้สําหรับบริการประชาชนที่มา
ติดตอราชการ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูก
สร้างที่อยูในความรับผิดชอบ

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์สํานักงานและคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวม
ถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดจาก
การใช้บริการ เชน คาบํารุงรักษาสาย คาเชาหมายเลขโทรศัพท์

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจายเป็นคาเชาสัญญาณอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูง คาสื่อสารอื่นๆ และรายจายที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทนี้ ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซด์ในการลงข้อมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลวังมวง อาทิ ข้อมูลขาวสารประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินงานของเทศบาลตําบลวัง
มวง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 676,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) จํานวน 39,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน  1 ตัว ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000   บีที
ยู จํานวน 3 ตัว ๆละ 19,500 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
โน๊คบุ๊ค สําหรับงานประมวล คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (Core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1.ในกรณีที่มีความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memoory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-fi (IEEE 802.11b, g, n ,ac) 
และ Bluetooth
-เป็นตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์ต้นฉบับและสําเนารวมกันได้ ไมน้อยกวา 4 ชุด
-สามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้
-มีความเร็วในการพิมพ์ไมต่ํากวา 300 ตัวอักษรตอวินาที (CPS) ที่
ขนาด 10 ตัวอักษร (CPI)
-ต้องมีชองเชื่อมตอ โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดัง
นี้
-Swrial Interface ไมน้อยกวา 2 PORT
-USB1 ชอง และ SERIAL INTERFACE 1 ชอง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
-เป็นไปตามคุณลักษณะและราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร ป 2560

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
วังมวงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร กล้องวงจร
ปด และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้ ฯลฯ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 446,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 446,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุงรักษาปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ได้แก
1.โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้ามานและปรับแสงอลูมิเนียม เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแผ้ามานและปรับแสงอลู
มิเนียม ตามใบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ของเทศบาลตําบลวัง
มวง  จํานวน  100,000 บาท
2.โครงการทาสีรั้วอาคาร และรั้วสํานักงานเทศบาลตําบลวัง
มวง เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการทาสีรั้วอาคารและรั้วสํานัก
งานเทศบาล ตามใบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จํานวน  178,000
 บาท
3.โครงการปรับปรุงห้องประธานสภา เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
โครงการปรับปรุงห้องประธานสภา ตามใบประมาณราคา ปร.4
 ปร.5 จํานวน  62,000 บาท
4.โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขต
เทศบาล จํานวน 96,000 บาท ดังนี้
-ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ เยื้องปากซอย 21 เครื่องรับสัญญาณ
พร้อมภาคขยายมีชีลยางกันน้ํา 100 เปอร์เซนต์ ชนิดมีจอแสดงผล
ชนิด 7SEGMENT แสดงหมายเลขเครื่องรับ กลุม โซน จํานวน 1
 เครื่อง
-ติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไมน้อยกวา 3 E พร้อมหัว
ตอ  จํานวน 1 ชุด
-ติดตั้งลําโพงขนาดไมน้อยกวา 60 วัตต์ จํานวน 2 ชุด
-ติดตั้งอุปกรณ์รวมติดตั้ง (กลองกันน้ําพร้อมสวิตซ์ตัดไฟ แทงก
ราวด์ น๊อตยึด สายไฟตางๆ) 
-เพื่อจายเป็นคาใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
-เป็นไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

งานบริหารงานคลัง รวม 4,102,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,779,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,779,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,599,000 บาท

เพื่อจายเป็นของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี   
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,294,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 922,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 617,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ อาทิ คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ คาเข้าปก ฯลฯ คา
ธรรมเนียมตางๆ คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ

คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ในการจัดทําแผนพับ
ใบปลิว การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การชําระ
ภาษี     คาจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

คาใช้จายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลังการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บราย
ได้ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัดทําฐานข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตามที่กฏหมายกําหนด

คาธรรมเนียม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาตางๆ คา
ธรรมเนียมการจัดสงเอกสารด้านการเงิน การโอนเงิน คา
ธรรมเนียมในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา เพื่อซอมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน คาวัสดุสํานักงาน อาทิ คา
กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
และวิทยุ อาทิ ฟวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กสาม
ตา ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อแก้วน้ํา ถ้วย ชาม น้ํายา
ตางๆ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐบล็อก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับยาน
พาหนะและขนสง อาทิ ยางนอก ยางใน และที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น อาทิ น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง สําหรับเติมรถยนต์ เครื่องหาบหาม เครื่องตัดหญ้า รถยนต์
ดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา น้ํามันก๊าด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิ้ล เมาส์ เมนบอร์ด แมมโมรี่ชิบ(RAM) แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ตดิสต์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 28,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาที) ราคา 8,900
 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษA4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
-ชองเชื่อมตอ (Intetface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน
เครือขายไร้สาย Wi-fi (IEEE 802.11 b,g.n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4 Legal Custom
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter,Legal และ Custom
-ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที เดือน กุมภาพันธ์ 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู
ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 636,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล
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งบดําเนินงาน รวม 436,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อาทิเชน คาตอบแทน อปพร.
-เป็นไปตามหนังสือดวนมากที่                  มท 0808.2/ว 3795
 ลว. 17 พ.ย.52

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมา
บุคคลภายนอก คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ตางๆ คาระวาง คาเชาทรัพย์สิน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ท้องถิ่นและผู้ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น โดยถือจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริหารจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรม สัมมนา คาธรรมเนียมการ
โอนเงิน ฯลฯ และที่จําเป็นในการอบรม ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรม  วัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครการจัดกิจกรรมวัน อปพร.โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาสและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยทางถนนชวง
เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก
ความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต์ และวันหยุดตอเนื่องที่รัฐบาลกําหนด โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ์บริการประชาชน คาจ้างเหมาไฟ
ประดับ คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาเต็นท์บริการ คา
ป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 71

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน   เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ํา
ดื่ม แผนพลาสติก แผงกั้นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการ
จ้าง หนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสาร แบบพิมพ์ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟฟ้า ถาน ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ อุปกรณ์ตางๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับ - สง วิทยุสื่อ
สาร เครื่องขยายเสียง รวมถึงการซอมแซมสําหรับอาคารสํานัก
งาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้อง
น้ํา รวมถึงการซอมแซม ฯลฯ สําหรับใช้ทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานหรือสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
เชน ไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐบล็อก ฯลฯ ที่จําเป็นตอการใช้
งาน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง อาทิ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ ฯลฯ และ
ที่จําเป็นตอการใช้งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น อาทิเชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับเติมรถ
ยนต์ ราชการ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จยในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเกษตร อาทิ
เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดวัชพืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช  ใบมีด จอบ เสยม สปริงเกอร์ และที่จําเป็นตอการ
ใช้งาน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร อาทิ กระดาษ
โปสเตอร์ พูกัน สี และที่จําเป็นตอการใช้งาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ เมมโมรี่ชิบ
 แผงแป้นพิมพ์ และที่จําเป็นตอการใช้งาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพท์ ของสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู
ในความรับผิดชอบ เชน เครื่องใช้สํานักงานตางๆ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,306,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,550,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,550,000 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินคาจ้าง
ประจํา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปและเงินปรับปรุงเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 367,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ฉบับที่ 3

ค่าใช้สอย รวม 187,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือ คาเข้าปก คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้าง
เหมาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับฝึกอบรมและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 13
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับนัก
เรียนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ใน
โครงการ คาเติมน้ํายาเคมีในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง คา
เติม/เปลี่ยนถังแก๊ส LPG ในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง คา
เอกสารและวัสดุเครื่องเขียนประกอบการอบรม และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาน้ํายาเคมีการฝึกและสาธิตการดับ
เพลิง คาเอกสารและวัสดุเครื่องเขียนประกอบการอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์
สําหรับใช้ในโครงการ คาเติมน้ํายาเคมีในการฝึกและสาธิตการดับ
เพลิง คาเติม/เปลี่ยนถังแก๊ส คาเอกสารวัสดุเครื่องเขียน คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการจัดงานฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมแลบะการเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลวัง
มวง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาเติมน้ํายาเคมีในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง  คา
เติม/เปลี่ยนถังแก๊ส  LPG ในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง คาเอส
การและวัสดุเครื่องเขียน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสง อาทิ ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น อาทิ น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง สําหรับเติมรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ดับเพลิง รถ
บรรทุกน้ํา ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับสวมใสในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน อาทิ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้าบู๊ท เสื้อ
สะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่จําเป็นตอการใช้งาน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ดับ
เพลิง เชน สายสูบน้ําดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดถังดับ
เพลิง เติมน้ํายาเคมี เครื่องใช้อื่นๆ ที่จําเป็นตอการใช้งาน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 389,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 389,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด ราคา
ตามท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3
 ชั้น จํานวน 2 ตู้ ราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์  แอล อี ดี แบบ Smart Tv ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล ขนาด 32
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือน  ธันวาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25
 วัตต์ ระบบ VHF/FM ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสา
อากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคูมือ จํานวน 1 เครื่อง เป็น
ไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดประจําที่ 10 วัตต์ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องรับ - สงวิทยุ ชนิดประจําที่ 10
 วัตต์ ระบบ VHF/FM ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์
ซัพพลาย ไมโครโฟน จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดมือถือ  5 วัตต์ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดมือถือ 5
 วัตต์ ระบบ VHF/FM  ประกอบด้วยตัวเครื่อง แทนชาร์จ แบ
ตเตอร์รี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จํานวน 13 เครื่องๆละ 12,000
 บาท 
-เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําเดือน ธันวาคม 2563
 หน้า 14
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 135 บาร์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 135 บาร์ ปรับแสง
ดันได้ สามารถตอจากก๊อกน้ํา หรือดูน้ําจากถังระบบ Auto-
suction ชวยให้การดูดน้ําจากถังน้ําเป็นเรื่องงาย เสื้อปั้มผลิตจา
กอลูมิเนียม สายไฟยาว 5 เมตร สายน้ํามความยาว 10 เมตร ใส
ปรับให้ใช้ได้ทั้งก้านสั้นก้านยาว ในปืนด้ามเดียว สามารถปรับ
ระดับแรงน้ําได้ตั้งแต 10-135 บาร์ อัตราการไหลของน้ําสูง
สุด 480 อุณหภูมิน้ําเข้าเครื่อง50 องศา ความยาวของสายน้ําแรง
ดัน 10 เมตร เป็นไปตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่4

เครื่องเลื่อยยนต์ จํานวน 56,500 บาท

พื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้ากําลังวัตต์ 3.9
 กิโลวัตต์  จํานวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 43,000 บาท
2.เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 2.5 แรงม้า  จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 13,500 บาท
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4
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ปั้มลมสายพาน 100 ลิตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปั้มลมสายพาน 100 ลิตร 3 แรง  เป็น
ไปตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม     
 ฉบับที่ 2

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
ราชการ อาทิ รถยนต์ราชการ เครื่องใช้สํานัก
งาน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องวงจรปด และที่เกี่ยว
ข้องกับประเภทนี้ 

งานจราจร รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอาสาจราจรเพื่อการชวยเหลือตํารวจและปลูกผังจิตสํานึก
วินัยจราจร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ใน
โครงการ คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร ดังนี้
1.จัดซื้อแบริเออร์พลาสติกบรรจุน้ํา ขนาด 50 x 100 x  80 cm 
คุณลักษณะเป็นพลาสติก PE หรือ Polyethylene 
หรือ  High Density Polyethylene (HDPE) มีความแข็งแรง มี
แถบบสะท้อนแสง จํานวน 20 อัน เป็นเงิน 100,000 บาทเป็นไป
ตามราคาท้องตลาด
2.จัดซื้อกรวยจราจรพลาสติก กระพริบ LED สูง 70 ซม.ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 20 อัน  เป็นเงิน  45,000 บาท
3.จัดซื้อเสาจราจร จํานวน  20 อัน พร้อมติดตั้ง  เป็นเงิน 50,000
 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,829,600 บาท

งบบุคลากร รวม 490,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 490,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือพนักงานเทศบาล ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา และ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,878,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการของพนักงานเทศบาล

คาเชาบ้าน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเลาเรียนบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ
.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบุคคลภาย
นอก ตําแหนง ผู้ชวยธุรการ จ้างเหมาบริการตางๆ อาทิเชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บเลม หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาระวาง คาเชาทรัพย์สิน คาธรรมเนียม คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ คาโฆษณาและเผย
แพร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาจ้าง
เหมาในการทําแผนพับ ใบปลิว ป้ายปดประกาศ ข้อมูลขาวสาร
ประจําชุมชน สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานประเพณี
อื่นๆ ฯลฯ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ และคา
ธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรม
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ และ
จัดเวที คาวัสดุ คาของรางวัลสําหรับเด็กเข้ารวมกิจกรรมการแขง
ขันทักษะด้านตางๆ คาเครื่องเลนเสริมพัฒนาการเด็ก คาเครื่อง
ดื่ม คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คาเบ็ดเตล้ดอื่นๆ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์การปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 84

โครงการสนับสนุนห้อง ICT ชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการอบรมให้ความรู้ด้าน it อบรม
การใช้คอมพิวเตอร์และสงเสริมการเข้าถึงข้อมูลขาวสารจากการ
ใช้เทคโนโลยีอยางถูกต้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,631,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับวัสดุ
สํานักงาน อาทิ กระดษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข เครื่อง
เจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน ธงชาติ ผงหมึกถายเอกสาร ฯลฯ
 ที่จําเป็นตอการใช้งาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ อาทิ ฟวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ฯลฯ ที่จําเป็นตอการใช้งาน
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,579,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัง
มวง จํานวน 823 คนๆละ7.37 บาท จํานวน 260 วัน  เป็น
เงิน 1,577,100 บาทตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิ ผงซักฟอก น้ํายา
ดับกลิ่น ไม้กวาด แก้วน้ํา สบูเหลว น้ํายาล้างจาน น้ํายาถูพื้น ฯลฯ
 ที่จําเป็นตอการใช้งาน  เป็นเงิน 1,900 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน ยาง
นอก ยางใน  สายไมล์ ที่จําเป็นตอการใช้งาน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อาทิ น้ํามันหลอ
หลื่น สําหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า และพาหนะอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายของ
เยาวชนและชุมชน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แผน หรือ จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แถบสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ ฯลฯ ที่จําเป็นตอการใช้งาน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,456,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,456,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวังมวง จํานวน 3,456,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามภารกิจถายโอนซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ของโรงเรียน
อนุบาลวังมวง เพื่อเป็นเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับ
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวังมวง จัดสรรให้เด็ก
เล็ก- ประถมศึกษาปที่ 6 (100%) คิดจากยอดจํานวนเด็ก ณ
 มิถุนายน 2564 จํานวน 823 คน อัตราคน
ละ 21 บาท / วัน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,161,000 บาท
งบบุคลากร รวม 350,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานครู 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 701,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 572,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล การจ้างเหมาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ตางๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใบปลิว แผนพับ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  09:49:26 หน้า : 41/77



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาจ้าง
เหมารถ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 88

โครงการมหัศจรรย์วันของหนู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน คาของรางวัล คาใช้
จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 90

โครงการวันไหว้ครู จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 90
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้าวัด จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 89 

โครงการสงเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 85
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 319,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาสนับสนุนคาใช้จายการจัดการศึกษาจัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 45,200
 บาท ดังนี้
1.คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอคน/ป จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
2.คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอ
คน/ป จํานวน 40 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ตอ
คน/ป จํานวน 40 คน เป็นเงิน 12,000 บาท
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ตอคน/ ี
 จํานวน 40 คน เป็นเงิน 17,200 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเงิน 68,000 บาท จํานวน 40 คน อัตรา
คนละ 1,700 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61
-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเงิน 205,800 บาท จํานวน 40 คน อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564

โครงการสายใยรัก (วันแมแหงชาติ) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาพวงมาลัย คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565
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โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําขนมไทย จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําขนมไทย คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 88

โครงการแหลงเรียนรู้พืชผักสวนครัวหนูน้อยกินได้ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใช้จายที่จําเป็น
ในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 96

โครงการให้ความรู้กับพอแม ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ 
เท้าปากและโรคติดตอที่มักเกิดขึ้น กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
เอกสาร กระดาษ ปากกา แฟ้ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 หน้าที่ 92
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โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใช้จายที่จําเป็น
ในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 89

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ์ในการทํากระทง คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 80

โครงการออกกําลังกายสบายชีวี จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 86
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังมวง

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังมวง

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  09:49:26 หน้า : 46/77



ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาการอบรม
เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 94,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 87,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเชน น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา น้ํายาดันฝุ่น น้ํายาล้างจาน ไม้กวาดออน ถุงดําใส
ขยะ กระดาษทิชชู ตระกร้าใสของเลน ไม้กวาดแข็ง ฯลฯ เป็น
เงิน  10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล วังมวง จํานวน 40 คน ๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  77,000 บาท ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน หัวฉีดล้างทําความ
สะอาด ก๊อกน้ําอางล้างหน้า ทอน้ํา กาว และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยา
ศาสตร์ เชน แอลกอฮอล์ สําลี ยา อุปกรณ์ทําแผล ยาลดไข้เด็ก ยา
แก้ปวด ยาทาแก้คัน ปรอทวัดไข้ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่อง
บริโภค เชน น้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ เพื่อไว้ให้ประชาชนและผู้มา
ติดตอราชการ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังมวง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้น้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังมวง

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังมวง
งบลงทุน รวม 110,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังมวง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้  
-เครื่องบันทึก HI VIEW TD3306B2-8P-A1 ICT
-กล้องวงจรปด HI -VIEW MODEL  HV 97B203PE 2 ล้านพิก
เซล ITC  จํานวน 6 ตัว
-Smart ps2010G  10/100/1000  8 CH ITC 1 คู
-HDD  4 TB 
-UPS1000VA/220V
-จอ Monitor Dahua ขนาด 22 นิ้ว Full HD
-ขาแขวนทีวี Monitor
-ตู้ Rack ขนาด 6 u 19"
-กลองกันน้ํา 60x40 CM จํานวน 6 ตัว
-กลองกันน้ํา 4 x 4 CM
-คาดําเนินการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จํานวน 6 จุด
-เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที เดือน กุมภาพันธ์ 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังมวง

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,380,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,699,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,699,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,338,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลตําบลวังมวง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  และ
ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มคาตอบแทน
ของพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเพิ่มคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างและเงินคา
ตอบแทนอื่น ๆ 
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งบดําเนินงาน รวม 661,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา    และพนักงานจ้าง 
หรือข้าราชการอื่น ๆ ที่มาชวยงานราชการหรือวันหยุด
ราชการ ฯลฯ 

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ฉบับทึ่ 4 พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเลาเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยาง
หนึ่งซึ่งมิใช้ประกอบการดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คา
จ้างเหมาพนหมอกควันกําจัดยุง แมลงวัน คาถายเอกสาร การทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
อาทิ เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ในการเดินทางไป
ราชการ ตลอดจนคาใช้จาย อื่น ๆที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ

คาธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม ในการลงทะเบียนอบรมสัมมนาตางๆ
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์  เครื่องใช้
สําหรับใช้ในสํานักงาน ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอาทิ
เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ตรา
ยาง เครื่องคิดเลข ฯลฯที่จําเป็นตอการใช้งาน 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง อาทิเชน  จัดซื้อ
ไม้ตางๆ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ตะปู  เหล็ก  ฯลฯที่จําเป็นตอการใช้
งาน   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ อาทิเชน
 ยางรถยนต์  น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟลม์กรอง
แสง ล้อ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ที่ปัดน้ําฝน ฯลฯ ที่จําเป็น
ตอการใช้งาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี ก๊าสและ
น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต์  รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องพน
หมอกควัน  เครื่องตัดหญ้า   พาหนะอื่น ๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยา
ศาสตร์ อาทิ ยา และเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ํายาตางๆ วิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทดสอบอาหาร   ทรายทีมีฟอส,น้ํายา
กําจัดยุง,  น้ํายาป้องกันโรคไข้หวัดนก ชุดปฐมพยาบาล  ฯลฯ  ที่
จําเป็นตอการใช้งาน

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร 
อาทิ ปุย ยา ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชสัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช  เชน ใบมีด เชือก จอบ สปงเกอร์ ผ้า
พลาสติกหรือผ้าใบ ฯลฯ ที่จําเป็นตอการใช้งาน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อาทิอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเค
เบิ้ล เมาส์เมนบอร์ด แมมโมรี่ซิป (RAM) แผงแป็นอักขระหรือแป้น
พิมพ์เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ ฯลฯ ที่จําเป็นตอการใช้
งาน   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาใช้กระแสไฟฟ้าพื้นที่โครงการจัด
ระเบียบร้านค้าแผงลอยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย์สิน ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน พื้นที่จัดระเบียบร้านค้าแผงลอย,บอขยะ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 294,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 294,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 294,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเผยแพรความรู้ผู้ประกอบการจําหนายอาหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมความรู้
สําหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาถายเอกสาร,คาสื่อประชาสัมพันธ์,คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)หน้า  98   ลําดับที่  2

โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนําสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ และ
ศึกษาดุงานแกนนําสุขภาพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้าง
เหมาพาหนะเดินทาง คาอาหารและเครื่องดื่ม,คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาสถานที่/ตกแตงสถานที่,คา
ป้ายไวนิล,คาวัสดุอุปกรณ์และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่  2 หน้า   16     ลําดับที่  3
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โครงการฝึกอบรมเผยแพรความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ์

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาสื่อประชาสัมพันธ์,คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)หน้า  101    ลําดับที่ 6

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเผยแพรความรู้
คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร,คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม,คาสมนาคุณวิทยากร,คาสื่อประชาสัมพันธ์,คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 17    ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงค์สงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์สงเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร,คาอาหาร/อาหารวางและ
เครื่องดื่ม,คาสื่อประชาสัมพันธ์,คาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ดิน
กระถาง ปุย คาวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน,คาจ้างเหมาบริการตางๆ
ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หน้า97ลําดับที่  1

โครงการเรงดวนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเรงดวนด้านสาธารณ
สุข
และสิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ,คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)หน้า   104    ลําดับที่  9
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โครงการวังมวงสะอาดด้วยหลัก ๓ RS ประชารัฐ แบบบูรณาการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวังมวงสะอาดด้วย
หลัก 3RS   ประชารัฐ แบบบูรณาการ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย – คาสมนาคุณวิทยากร,คาอาหารและเครื่องดื่ม,คาสื่อประชา
สัมพันธ์,คาติดตั้งป้ายศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้/จุดคัดแยกขยะ,คา
ถายเอกสาร,คาอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิต,คาอุปกรณ์ใน
สํานักงาน,คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  เพิ่มเติม หน้า  16     ลําดับที่  2

โครงการวัยรุนสดใสหางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวัยรุนสดใสหางไกล
ยาเสพติดโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  -คาถายเอกสาร,คาสื่อ
ประชาสัมพันธ์,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาตกแตงสถานที่และ
คาเครื่องเสียง,คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ,คากระเปา
เอกสารในการอบรม,คาสมนาคุณวิทยากร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)หน้า 99   ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย - คาอาหารและเครื่องดื่ม,คาสื่อ
ประชาสัมพันธ์,คาถายเอกสาร,คาวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
กิจกรรมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)หน้า  100   ลําดับที่  4

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย –คา
วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า,คาสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์,คา
สําลี, แอลกอฮอล,คาสื่อประชาสัมพันธ์,คาน้ําดื่มและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า   16   ลําดับที่  1

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 4
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โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสุขาภิบาลอาหาร
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณ์การตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ,คาสื่อประชาสัมพันธ์,คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัด
งาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)หน้า  100     ลําดับที่  5

โครงการให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ประชาชน
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร,คาอาหาร/อาหารวางและ
เครื่องดื่ม,คาสื่อประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน,คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)   เพิ่มเติมฉบับที่ 4

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาจัดซื้อพันธุ์ไม้ คาจ้างเหมาขุดหลุมปลูกต้นไม้ คาจัด
ซื้อดิน ปุย คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10
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โครงการอบรมเผยแพรความรู้เรื่องโรคติดตอที่อุบัติขึ้นใหม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเผยแพรความรู้
เรื่องโรคติดตอและโรคที่อุบัติขึ้นใหม โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย-คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม,คาสมนาคุณวิทยากร,คา
สื่อประชาสัมพันธ์,คาตกแตงสถานที่และเครื่องเสียง,คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการและฝึกอบรม,คาถายเอกสาร,คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)หน้า  103     ลําดับที่  8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอยุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดงาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย คาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,888,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,545,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,545,000 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจําตําแหนงรายเดือนและ
พนักงานที่ได้รับเงินประจําตําแหนง  เพื่อจายให้แกพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 825,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

เงินอื่น ๆ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ(เงินเพิ่มพิเศษ)ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 1,295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 585,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ อาทิ คนงานประจํารถขยะ คนกวาดถนน  และคาจ้าง
เหมาบริการตางๆ เชนทําความสะอาดถนน ฯลฯ   ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสาธารณสุขฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อถังรองรับขยะแยกประเภทไม้
กวาด ฯลฯ และอุปกรณ์ที่จําเป็นตอการใช้ปฏิบัติงาน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน     รถบรรทุก รถยนต์ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น
อาทิ น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด  น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี สําหรับเติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์  รถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ ที่จําเป็นตอการใช้งาน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ให้ผู้ควบคุมงาน  และคน
งานรักษาความสะอาดสําหรับสวมใสในการปฏิบัติงาน  เชน  เสื้อ
กันฝน เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 9,500  บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรง
ม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี  พร้อมใบมีด  เป็นไป
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงตอเติม รื้อถอน ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาลตําบลวังมวง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง อาทิเชน  จัดซื้อ
ไม้ตางๆ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ตะปู  เหล็ก  ฯลฯที่จําเป็นตอการใช้
งาน   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมการเสิรมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง (คายสาม
วัย)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกิจกรรมการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุนเข้มแข็ง (คายสามวัย) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ คา
เครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 76
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี/แมบ้านในเขต
เทศบาลตําบลวังมวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรีแมบ้านในเขตเทศบาลตําบลวังมวง โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ คาป้าย
โครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของที่ระลึก คาเครื่องเสียง คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการฝึกอบรมาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการสงเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมท้องถิ่นปลอด
ทุจริต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ์ คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้
ในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการสงเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ด้านอาชีพแกเด็กและเยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอา
หารวงและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายโปรงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
-เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย คาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู้
สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาเครื่องเสียง คาของรางวัล คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 79
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อําเภอวังมวง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ สําหรับใช้ในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทําการปกครองอําเภอวัง
มวง จังหวัดสระบุรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 111 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข สําหรับสนับสนุนการดําเนิน
งานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 8 ชุมชน ๆ
 ละ 20,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลว 15 ม.ค
.61
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาถ้วยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาป้าย
โครงการ คาสื่อประชาสัมพันธ์ คาอุปกรณ์กีฬา คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 80

โครงการสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่มีที่ออกกําลังกาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 83
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่บ้านเกิด จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง คาจัดปรัมพิธี สรงน้ํา
พระ รดน้ําดําหัว คาเชาเต้น คาป้ายโครงการ คาอุปกรณ์ตกแตง
สถานที่ ธงสี กระดาษสี คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาเงินรางวัล คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 86

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัตถุดิบ คาเชาเต้น คาเชาชุด คาป้าย
โครงการ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 87
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โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา (หลอเทียนหลอใจถวายวัด)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุในการหลอเทียนและถวายเทียน คาจ้าง
เหมาเครื่องขยายเสียง คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาจ้างเหมา
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวทานตะวัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาตกแตงสถานที่ คาป้ายโครงการ คาจัดสถาน
ที่ คาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,639,500 บาท

งบบุคลากร รวม 662,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปพร้อมปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปให้กับพนักงานเทศบาลสวนท้องถิ่น ได้แก 
ผู้อํานวยการกองชาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง เพื่อจายให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ ได้แก ผู้
อํานวยการกองชาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 172,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้
ตามระเบียบ มท.วาดวยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม จน
ถึง ฉบับที่ 3 พงศ.2549 และตามหนังสือสั่งการ กระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ที่อยูในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล  และคาจ้างเหมาทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
และการวางผังเมืองชุมชน การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
วังมวง มีความรู้การจัดทําผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งาน
พัฒนาบุคลากรและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมืองและ
องค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านชาง เพื่อให้เทศบาลตําบล
วังมวง สามารถรวมมือกับชุมชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนในพื้นที่ได้อยางมีประสิทธิภาพ

คาใช้จายในการจัดทําพิกัดแนวเขตการปกครองของเทศบาลตําบลวัง
มวง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําพิกัดแนวเขตของเทศบาลตําบล
วังมวง ทราบถึงแนวเขตและจัดทําพิกัดของพื้นที่เทศบาลตําบลวัง
มวง

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจัดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

คาธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ในการ
โอนเงิน ฯลฯ และที่เกี่ยวข้อง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แกกระดาษ คาหมึก คา
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทปใส น้ํายาลบ
คําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สันแฟ้ม แบบพิมพ์ และที่เกี่ยว
ข้องกับประเภทนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง อาทิ เชน น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือปูน
ซีเมนต์ บล๊
อก กระเบื้อง สังกะสี หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวา
น สวาน เลื่อย กบใสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา และอุปกรณ์
ประปา ทอ ตางๆ และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ํามันเบรค หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เบาะ ฟล์มกรองแสง และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ต้ม ถาน น้ํามันก๊าด ฯลฯ และที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  09:49:27 หน้า : 73/77



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผน หรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

งบลงทุน รวม 217,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 207,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไมน้อยกวา 10 กิโลวัตต์ จํานวน 158,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไมน้อยกวา 10
 กิโลวัตต์ 
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
1.ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าขนาดไมน้อยกวา 10 กิโลวัตต์
2.ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220
 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิร์ตซ์ สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 10 กิโลวัตต์
-เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สายสะพาย
ไหล จํานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
ไหล เครื่องยนต์ขนาดไมน้ยกวา 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมน้อยกวา 30 ซีซี พร้อมใบมีด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งานก่อสร้าง รวม 3,612,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,612,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,612,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข  3017 จํานวน 634,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างเกาะกลางถนน ทาง
หลวงหมายเลข 3017 พร้อมตั้งเสาไฟฟ้าสองสวาง ชนิดกิ่ง
คู  จํานวน 10 ต้น ตามแบบเทศบาลตําบลวังมวง
เลขที่ 4/2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะคางาม 5/1 (ข้างอู
ชางแดง)

จํานวน 345,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยมะคางาม ซอย 5/1 (ข้างอูชางแดง ) โดยกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพหรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 386 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลวังมวง        
เลขที่ 8/2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ซอย
เทศบาล 3 ชุมชนวัดภิบาล

จํานวน 317,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.7 ซอยเทศบาล 3 ชุมชนวัดภิบาล กอสร้างถนนแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต มีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182
 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไมน้อยกวา 728 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลตําบลวังมวงเลขที่ 5/2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4

โครงการดันทอลอดทางหลวงหมายเลข 2089 บริเวณสี่แยก ปตท. จํานวน 681,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการดันทอลอดทางหลวงหมาย
เลข 2089 บริเวณสี่แยก ปตท.ระยะทาง 36 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลวังมวงเลขที่  3/2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพร้อมขา ชนิดกิ่งเดี่ยว จํานวน 655,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพร้อมขา ชนิด
กิ่งเดี่ยว ทางหลวงชนบทหมายเลข สบ 4005 (สายวังมวง - ซับ
สนุน) และทางหลวงหมายเลข 2089 พร้อมตั้งเสาไฟฟ้าสอง
สวาง ชนิดกิ่งคู ความสูง 9.00 เมตร จํานวน 48 ต้น ตามแบบ
เทศบาลตําบลวังมวงเลขที่  1/2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4
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โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 จํานวน 379,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเทศบาล 12 โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 920 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลตําบลวังมวงเลขที่ 9/2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติม     
ฉบับที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมะคางามซอย 4 จํานวน 601,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยมะคางามซอย4 โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 1400 ตร.ม.  เป็นไปตามแบบเทศบาลตําบลวังมวง  เลข
ที่ 7/2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 เพิ่มเติมฉบับที่4
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลวังม่วง
อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (กิจการประปา)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังมวง
อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 1,200,000 1,200,000

คาบริการประจําเดือน 0 0 180,000 190,000

คาจําหนายน้ําจากทอธาร 0 0 800 800

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 8,500

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 8,000 0

คาปรับการผิดสัญญา 0 0 0 1,000

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 0 800

คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0 0 0 500

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 1,000 100

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 1,462,000 1,500,000

รายได้อื่น ๆ 0 0 0 20,000

ผลประโยชน์อื่น

คาธรรมเนียม 0 0 10,000 0

คาแรง 0 0 10,000 0

รวมรายรับ 0 0 2,871,800 2,921,700

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 68,000 58,000

งบบุคลากร 0 0 672,730 704,000



งบดําเนินงาน 0 0 1,959,250 1,885,000

งบลงทุน 0 0 170,900 274,700

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 2,870,880 2,921,700



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,921,700 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,921,700 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ เทากับปีที่แล้ว โดยประมาณจากยอดรายรับ
จริงของปีที่ผานมาคาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา

คาบริการประจําเดือน จํานวน 190,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปีที่ผานมา คารักษามาตรน้ํา

คาจําหนายน้ําจากทอธาร จํานวน 800 บาท

คาจําหนวยน้ําจากทอธาร ในการบริการประชาชน

ดอกเบี้ย รวม 8,500 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 8,500 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดรับ
จริงของปีที่ลวงมาแล้ว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 800 บาท

คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 100 บาท

ประมาณการตั้งไว้ ต่ํากวาปีทีแล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปีผานมาแล้ว

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการตั้งไว้ สูงกวาปีที่แล้ว โดยประมาณการจากยอดราย
รับจริงของปีที่ผานมาแล้ว

รายได้อื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาแรงตางๆ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลวังมวง

อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  10:07:00 หน้า : 1/1



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,921,700 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 58,000 บาท

งบกลาง รวม 58,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เนื่องจากปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ของพนักงานเทศบาล

สํารองจ่าย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จําเป็น ตามความเหมาะสม
สําหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสํารอง เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะผู้
บริหารเทศบาล 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 704,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 704,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ผู้
อํานวยการกองประปาและหัวหน้าฝายผลิต

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองประปา และหัวหน้าฝายผลิต

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังม่วง

อําเภอวังม่วง   จังหวัดสระบุรี
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,885,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 449,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในกิจการ
ประปา จํานวน 2 ราย อัตราเดือนละ 9,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจการประปา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 105,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาทิ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

จํานวน 95,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา
2.ค่าธรรมเนียมให้กับชลประทาน ตั้งไว้  70,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมให้กับชลประทานเพื่อจัดซื้อน้ําและค่าไฟฟาให้
กับกรมชลประทาน
3.ค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อบาดาล ถังกรอง ถังจ่ายน้ํา ถังเก็บน้ํา ตั้ง
ไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อบาดาล ถัง
กรองน้ํา ให้น้ําประปาของเทศบาลสะอาดมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 192,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับวัสดุ
สํานักงาน อาทิ ใบเสร็จค่าน้ํา
ประปา  กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ ไม้บรรทัด ไม้ถูกพื้น ตรายาง เครื่องเย็บ
กระดาษ พรม ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
ไฟฟาวิทยุ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา เบรคเกอร์ ไมโครโฟน และที่จําเป็นต่อการใช้
งาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ ปูนซี
เมน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ปูนขาว ท่อน้ําPVC ข้องอ และ
มาตรวัดน้ํา ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อา
ท  ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อต สกรู สายไมล์ สายพานใบ
พัด ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น อาทิเช่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ หมึก หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมาส์ เมมโมรี่ชิป
 (RM) และที่จําเป็นต่อการใช้งาน

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารส้มคลอลีน โพลีเมอร์ ฯลฯ
 ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,222,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 1,220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟาให้กับการไฟฟาส่วน
ภูมิภาค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน  เป็นเงิน 274,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 274,700 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้
1.ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ําบาดาล (ซัมเมิร์ด) เป็น
เงิน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกาตรประเภทเครื่องสูบน้ํา
บาดาล (ซัมเมิร์ด) ขนาด 1.5 แรง จํานวน 2 เครื่องๆละ 15,000
 บาท สําหรับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําบาดดาลที่ชํารุด ราคาตามท้อง
ตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องปมน้ําหอยโข่ง เปน
เงิน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปมน้ําหอยโข่ง ขนาด 15 แรงม้า จํานวน 1
 ตัว  ราคาตามท้องตลาด
3.ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องปมน้ําหอยโข่ง(มิเตอร์
ไฟฟา) เป็นเงิน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปมน้ําหอยโข่ง ขนาด 3
 แรง จํานวน 2 ตัว สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ต่อ
นาที จํานวน 2 เครื่องๆละ 10,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล Android All in One 
เป็นเครื่องพิมพ์ในตัวพร้อมเชื่อมต่อผ่าน SIM จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 7,000 บาท  เป็นไปตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 16

ครุภัณฑ์อื่น จํานวน 117,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ํา ชั้น ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1
 ตัว เพื่อวัดปริมาตรการใช้น้ําที่ใช้สํารองดึงมาจากอ่างเก็บน้ํา
ตะพานหินมาผลิตน้ําประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 22
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

168,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,500,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจ่าย 350,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

799,620

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรทางบก

20,000

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

70,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  10:08:52 หน้า : 1/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

168,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,500,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจ่าย 350,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

799,620

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรทางบก

20,000

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

70,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

726,000

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

208,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,556,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

5,484,000 180,000 640,000 1,338,840

เงินประจําตําแหน่ง 240,000 30,000 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 253,000 330,000 570,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 764,000 1,100,000 170,000 289,000 825,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 120,000 12,000 60,000

เงินอื่น ๆ 84,000 90,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  10:08:52 หน้า : 3/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

726,000

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

208,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,556,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

460,000 8,102,840

เงินประจําตําแหน่ง 30,000 360,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,153,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 172,000 3,320,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

216,000

เงินอื่น ๆ 174,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

280,000 40,000 60,000

ค่าเบี้ยประชุม 3,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 10,000 2,000 18,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 95,000 36,000 15,000 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

55,000 5,000 15,000 6,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 617,300 17,000 270,000 30,000 675,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่่
งบริการ

560,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

380,000

ค่าเบี้ยประชุม 3,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 225,000

ค่าเช่าบ้าน 40,000 258,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 91,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 1,759,300

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่่
งบริการ

560,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ และพวงมาลา

3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 15,000 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลังการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

160,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 60,000

ค่าธรรมเนียม 75,000 10,000 10,000 20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 60,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างดีเด่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ และพวงมาลา

3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 185,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลังการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

160,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 60,000

ค่าธรรมเนียม 20,000 135,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 60,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างดีเด่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดูแลระบบออ
นไลน์ของสํานัก
ทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลตําบลวังม่วง

110,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงาน
เทศบาลตําบลวังม่วง

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 15,000

โครงการอบรมวินัย
เบื้องต้น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลวังม่วง

10,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 125,000 170,000 40,000 150,000 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดูแลระบบออ
นไลน์ของสํานัก
ทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลตําบลวังม่วง

110,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงาน
เทศบาลตําบลวังม่วง

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 15,000

โครงการอบรมวินัย
เบื้องต้น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลวังม่วง

10,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 775,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม  
วัน อปพร.

5,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับนักเรียนใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกอบรม
เพิ่มพูนประสิทธิภาพเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม  
วัน อปพร.

5,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับนักเรียนใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกอบรม
เพิ่มพูนประสิทธิภาพเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  10:08:52 หน้า : 12/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
วังม่วง

10,000

โครงการอาสาจราจร
เพื่อการช่วยเหลือ
ตํารวจและปลูกผัง
จิตสํานึกวินัยจราจร

15,000

ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

25,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

30,000

โครงการมหัศจรรย์วัน
ของหนู

5,000

โครงการวันไหว้ครู 3,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้า
วัด

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
วังม่วง

10,000

โครงการอาสาจราจร
เพื่อการช่วยเหลือ
ตํารวจและปลูกผัง
จิตสํานึกวินัยจราจร

15,000

ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

25,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

30,000

โครงการมหัศจรรย์วัน
ของหนู

5,000

โครงการวันไหว้ครู 3,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมะเล็กๆ จูงเด็กเข้า
วัด

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และทันตสุขภาพนัก
เรียน

5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

319,000

โครงการสนับสนุนห้อง 
ICT ชุมชน

5,000

โครงการสายใยรัก (วัน
แม่แห่งชาติ)

3,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปญญาท้องถิ่น ทํา
ขนมไทย

4,000

โครงการแหล่งเรียนรู้พืช
ผักสวนครัวหนูน้อยกิน
ได้

3,500

โครงการให้ความรู้กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ 
เท้าปากและโรคติดต่อที่
มักเกิดขึ้น กับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

โครงการอนุรักษ์ความ
เป็นไทยในเด็กปฐมวัย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
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พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

3,000

โครงการออกกําลังกาย
สบายชีวี

3,500

ประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000

ประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

ฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000

โครงการเผยแพร่ความรู้
ผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหาร

20,000

โครงการฝึกอบรมความ
รู้และศึกษาดูงานแกน
นําสุขภาพ

15,000

โครงการฝึกอบรมเผย
แพร่ความรู้เรื่องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
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ฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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โครงการเผยแพร่ความรู้
ผู้ประกอบการจําหน่าย
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20,000

โครงการฝึกอบรมความ
รู้และศึกษาดูงานแกน
นําสุขภาพ
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โครงการฝึกอบรมเผย
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เพศสัมพันธ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)

50,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการเร่งด่วนด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการวังม่วงสะอาด
ด้วยหลัก ๓ RS ประชา
รัฐ แบบบูรณาการ

40,000

โครงการวัยรุ่นสดใสห่าง
ไกลยาเสพติด

10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
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ป้องกันและควบคุมโรค
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50,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
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ล้อม
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รัฐ แบบบูรณาการ
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ผู้สูงอายุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

2,100

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

30,000

โครงการให้ความรู้
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

15,000

โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่
อุบัติขึ้นใหม่

15,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สุ
งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

5,000

โครงการกิจกรรมการเสิ
รมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง (ค่ายสามวัย)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
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สิ่งแวดล้อม
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กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่
อุบัติขึ้นใหม่
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งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี/แม่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลวังม่วง

20,000

โครงการฝึกอบรมาชีพ
ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริต

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านอาชีพแก่เด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชน

โครงการย้อนวันวาน
สงกรานต์ที่บ้านเกิด

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา (กวนข้าว
ทิพย์)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี/แม่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลวังม่วง

20,000

โครงการฝึกอบรมาชีพ
ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริต

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านอาชีพแก่เด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชน

10,000 10,000

โครงการย้อนวันวาน
สงกรานต์ที่บ้านเกิด

35,000 35,000

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา (กวนข้าว
ทิพย์)

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา (หล่อเทียนหล่อ
ใจถวายวัด)

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทานตะวัน

โครงการสร้าง/ปรับปรุง
ลานกีฬาชุมชน

การพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับการวางและ
ปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
พิกัดแนวเขตการ
ปกครองของเทศบาล
ตําบลวังม่วง

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,000 5,000 30,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 25,000 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000 10,000 1,666,000 90,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 5,000 2,000 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 75,000 2,000 50,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 92,000 125,000 3,000 50,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา (หล่อเทียนหล่อ
ใจถวายวัด)

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทานตะวัน

10,000 10,000

โครงการสร้าง/ปรับปรุง
ลานกีฬาชุมชน

5,000 5,000

การพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับการวางและ
ปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
พิกัดแนวเขตการ
ปกครองของเทศบาล
ตําบลวังม่วง

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 265,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000 147,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,811,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 87,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 272,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000 710,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 2,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 5,000 10,000 40,000

วัสดุอื่น 15,000 3,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 195,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

2,000 20,000

วัสดุกีฬา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 300,000 85,000 20,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 5,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 90,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 
(ระบบ Inverter)

39,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 17,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 155,000

วัสดุอื่น 18,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 195,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

22,000

วัสดุกีฬา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 455,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 90,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 
(ระบบ Inverter)

39,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

58,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,900

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที) ราคา 
10,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

10,000

เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน

60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000 80,000 5,000 10,000 10,000

ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 17,000

ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 
ชั้น

14,000

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV

6,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

58,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,900

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที) ราคา 
10,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

10,000

เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน

60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000 205,000

ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 17,000

ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 
ชั้น

14,000

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV

6,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ 
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

24,000

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ 
ชนิดประจําที่ 10 วัตต์

28,000

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ 
ชนิดมือถือ  5 วัตต์

156,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
135 บาร์

7,000

เครื่องเลื่อยยนต์ 56,500

ป้มลมสายพาน 100 
ลิตร

10,000

โครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังม่วง

100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร 38,000

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 
กิโลวัตต์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ 
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

24,000

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ 
ชนิดประจําที่ 10 วัตต์

28,000

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ 
ชนิดมือถือ  5 วัตต์

156,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
135 บาร์

7,000

เครื่องเลื่อยยนต์ 56,500

ป้มลมสายพาน 100 
ลิตร

10,000

โครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังม่วง

100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร 38,000

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 
กิโลวัตต์

158,000 158,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

446,000 10,000 10,000 10,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเกาะ
กลางถนน ทางหลวง
หมายเลข  3017

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมะค่างาม 5/1 (ข้าง
อู่ช่างแดง)

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟลท์ติกคอ
นกรีต ม.7 ซอยเทศบาล 
3 ชุมชนวัดภิบาล

โครงการดันท่อลอดทาง
หลวงหมายเลข 2089 
บริเวณสี่แยก ปตท.

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมขา ชนิด
กิ่งเดี่ยว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000 486,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเกาะ
กลางถนน ทางหลวง
หมายเลข  3017

634,000 634,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมะค่างาม 5/1 (ข้าง
อู่ช่างแดง)

345,000 345,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟลท์ติกคอ
นกรีต ม.7 ซอยเทศบาล 
3 ชุมชนวัดภิบาล

317,000 317,000

โครงการดันท่อลอดทาง
หลวงหมายเลข 2089 
บริเวณสี่แยก ปตท.

681,000 681,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมขา ชนิด
กิ่งเดี่ยว

655,000 655,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 12

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ซอยมะค่างามซอย 4

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนส่วนราชการ 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนอนุบาลวัง
ม่วง

3,456,600

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด  
อําเภอวังม่วง

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 160,000

รวม 10,033,620 13,995,500 3,152,200 6,990,600 2,674,940 5,000 3,033,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 12

379,000 379,000

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ซอยมะค่างามซอย 4

601,000 601,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนส่วนราชการ 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนอนุบาลวัง
ม่วง

3,456,600

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด  
อําเภอวังม่วง

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 160,000

รวม 105,000 5,251,500 45,551,360
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