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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตําบลบึง ง ลง
ํา ภ บึง ง ลง จัง วัดบึง า
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,910,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,066,120 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,025,920 บาท

รวม

2,848,320 บาท

จํานวน

725,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย
พื่ จาย ปน งิน าต บ ทนราย ดื นนาย ทศมนตรีตําบลบึง ง ลง 1
ัตราๆ ละ 28,800 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 345,600
บาท ละ งิน าต บ ทนราย ดื นร งนาย ทศมนตรีตําบลบึง ง ลง 2
ัตราๆ ละ15,840 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 380,160 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดื น งิน าต บ
ทน ละประ ยชน์ต บ ทน ยาง ื่น งนาย ทศมนตรี ร งนาย
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล ร งประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา
ทศบาล ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า
บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
(สํานั งานปลัด)
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งิน าต บ ทนประจําตํา นงนาย /ร งนาย

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน าต บ ทนประจําตํา นงนาย ทศมนตรีตําบลบึง ง
ลง 1 ัตราๆ ละ 6,000 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 72,000
บาท ละ งิน าต บ ทนประจําตํา นงร งนาย ทศมนตรีตําบลบึง ง
ลง 2 ัตราๆ ละ 4,500 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน108,000
บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดื น งิน าต บ
ทน ละประ ยชน์ต บ ทน ยาง ื่น งนาย ทศมนตรี ร งนาย
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล ร งประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา
ทศบาล ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า
บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
(สํานั งานปลัด)

งิน าต บ ทนพิ ศษนาย /ร งนาย
พื่ จาย ปน งิน าต บ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรีตําบลบึง ง ลง 1
ัตราๆ ละ 6,000 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 72,000 บาท ละ
งิน าต บ ทนพิ ศษร งนาย ทศมนตรีตําบลบึง ง ลง 2
ัตราๆ ละ 4,500 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 108,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดื น งิน าต บ
ทน ละประ ยชน์ต บ ทน ยาง ื่น งนาย ทศมนตรี ร งนาย
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล ร งประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา
ทศบาล ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า
บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
(สํานั งานปลัด)
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งิน าต บ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย ง ์ ารบริ ารสวน
ตําบล

จํานวน

207,360 บาท

จํานวน

1,555,200 บาท

พื่ จาย ปน งิน าต บ ทน ล านุ ารนาย ทศมนตรีตําบลบึง ง ลง 1
ัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 86,400 บาท ละ
งิน าต บ ทนที่ปรึ ษานาย ทศมนตรีตําบลบึง ง ลง 1
ัตราๆ ละ 10,080 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 120,960 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดื น งิน าต บ
ทน ละประ ยชน์ต บ ทน ยาง ื่น งนาย ทศมนตรี ร งนาย
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล ร งประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา
ทศบาล ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า
บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
(สํานั งานปลัด)

งิน าต บ ทนสมาชิ สภา ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น
พื่ จาย ปน งิน าต บ ทนราย ดื นประธานสภา ทศบาลตําบลบึง ง ลง 1
ัตราๆ ละ 15,840 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 190,080
บาท งิน าต บ ทนราย ดื นร งประธานสภา ทศบาลตําบลบึง ง ลง 1
ัตราๆ ละ 12,960 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 155,520
บาท งิน าต บ ทนราย ดื นสมาชิ สภา ทศบาลตําบลบึง ง ลง 10
ัตราๆ ละ 10,080 บาท/ ดื น จํานวน 12 ดื น ปน งิน 1,209,600 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดื น งิน าต บ
ทน ละประ ยชน์ต บ ทน ยาง ื่น งนาย ทศมนตรี ร งนาย
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล ร งประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา
ทศบาล ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า
บี้ยประชุม รรม ารสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
(สํานั งานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จํานวน 7 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 55,840 บาท/ ดื น จํานวน 670,080
บาท
(2) ร งปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 55,840
บาท/ ดื น จํานวน 670,080 บาท
(3) ัว น้าสํานั ปลัด ระดับ ลาง ัตราละ 39,190
บาท/ ดื น จํานวน 470,280 บาท
(4) ัว น้าฝ่ายป้ ง ัน ละรั ษา วามสงบภายใน ัตราละ 34,110
บาท/ ดื น จํานวน 409,320 บาท
(5) ัว น้าฝ่ายธุร าร ัตราละ 29,680 บาท/ ดื น จํานวน 356,160 บาท
(6) นั จัด ารงานทะ บียน ละบัตร ัตราละ 24,480
บาท/ ดื น จํานวน 293,760 บาท
(7) นั ทรัพยา รบุ ล ัตราละ 27,480 บาท/ ดื น จํานวน 329,760 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
(สํานั งานปลัด)

รวม

6,177,600 บาท

จํานวน

3,199,440 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน พิ่ม / าต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 3 ัตรา ดย ํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตรา ดื นละ 7,000
บาท/ ดื น จํานวน 84,000 บาท
(2) ร งปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 5,600 บาท/ ดื น จํานวน 67,200
บาท
(3) ัว น้าสํานั ปลัด ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

218,400 บาท

น้า : 6/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง งพนั งาน ทศบาล 5 ัตรา ดย ํานวณตั้ง
จายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตรา ดื นละ 7,000
บาท/ ดื น จํานวน 84,000 บาท
(2) ร งปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 5,600 บาท/ ดื น จํานวน 67,200
บาท
(3) ัว น้าสํานั ปลัด ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
(4) ัว น้าฝ่ายป้ ง ัน ละรั ษา วามสงบ ัตรา ดื นละ 1,500
บาท/ ดื น จํานวน 18,000 บาท
(5) ัว น้าฝ่ายธุร าร ัตรา ดื นละ 1,500 บาท/ ดื น จํานวน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

254,400 บาท
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าจ้างล จ้างประจํา
พื่ จาย ปน งิน าจ้าง งล จ้างประจํา 3 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง
ประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งาน ับรถยนต์ (นายมง ล ศรีภมิ) ัตราละ 20,360
บาท/ ดื น จํานวน 244,320 บาท
(2) พนั งาน ับรถยนต์ (นายประดิษฐ์ ศรี สงใส) ัตราละ 20,360
บาท/ ดื น จํานวน 244,320 บาท
(3) พนั งาน ับรถยนต์ (นายวิพล ไชยนา ) ัตราละ 19,720
บาท/ ดื น จํานวน 236,640 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
5) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวัน
ที่ 17 มษายน 2561
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

725,280 บาท
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าต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,627,920 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตราประจําปี
พนั งาน จํานวน 13 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ทะ บียน) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ดับ พลิง) จํานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.บันทึ ้ มล) จํานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(5) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 8 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
(สํานั งานปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง

จํานวน

152,160 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง จํานวน 12 ัตรา ดย ํานวณตั้ง
จายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ดับ พลิง) จํานวน 2 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.บันทึ ้ มล) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 8 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
(สํานั งานปลัด)

น้า : 9/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์

ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น

พื่ ปน าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์ ทศบาลตําบลบึง ง
ลง ดังนี้
(1) าต บ ทน ื่น ปน รณีพิ ศษ พนั งาน ทศบาล ล จ้าง ละพนั งาน
จ้างประจําปี ( งิน บนัส) จํานวน 100,000 บาท
(2) าต บ ทน นวยงานผ้ประ มินภายน รื สถาบัน าร
ศึ ษา ประ มินประสิทธิภาพประสิทธิผล ารปฏิบัติราช ารประจําปี ง
ทศบาล ละ ปน าต บ ทนใ ้ ับผ้ทรง ุณวุฒิ ผ้ตรวจรายงาน ละประ มิน
ผลงานทางวิชา าร จํานวน15,000 บาท
- ้ (1) ละ (2) ดํา นิน ารตาม นังสื สั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประ ยชน์ต บ ทน ื่น
ปน รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําปี พนั งานสวนท้ งถิ่นใ ้
ปนรายจาย ื่น ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
(3) าต บ ทน ณะ รรม ารส บ ัด ลื พนั งาน ทศบาล ละ ณะ
รรม ารส บ ้ ท็จจริง วามผิดทางละ มิด จ้า น้าที่ จํานวน 30,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบสํานั นาย รัฐมนตรีวาด้วย ลั ณฑ์ ารปฎิบัติ ี่ยว ับ วามรับ
ผิดทางละ มิด ง จ้า น้าที่ พ.ศ 2539
3) นังสื ระทรวง าร ลัง ที่ 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 มษายน 2558
(สํานั งานปลัด)

รวม

3,000,200 บาท

รวม

435,200 บาท

จํานวน

145,000 บาท
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าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้ พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจํา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน วลาราช าร ซึ่ง
ปนงาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่ไม าจทําใน วลาราช ารได้
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินต บ ทน ารปฏิบัติ
งานน วลาราช าร ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
(สํานั งานปลัด)
า ชาบ้าน
จํานวน

92,400 บาท

พื่ จาย ปน า ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี้
(1) ร งปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 4,700 บาท/ ดื น จํานวน 56,400
บาท
(2) ัว น้าฝ่ายธุร าร ัตราละ 3,000 บาท/ ดื น จํานวน 36,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน ง ้าราช ารสวนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ทศบาล ตามสิทธิที่ วร
จะได้รับ
(1) ร งปลัด ทศบาล ระดับมัธยมศึ ษา 2 น ๆ ละ 4,800
บาท/ปี จํานวน 9,600 บาท ละระดับปริญญาตรี 1 น จํานวน 25,000
บาท/ปี
(2) ัว น้าสํานั ปลัด ระดับปริญญาตรี 2 น ๆ ละ 25,000
บาท/ปี จํานวน 50,000 บาท
(3) ัว น้าฝ่ายป้ ง ัน ละรั ษา วามสงบ ระดับปริญญาตรี 1
น จํานวน 25,000 บาท/ปี
(4) ัว น้าฝ่ายธุร าร ระดับประถมศึ ษา 1 น จํานวน 13,200 บาท/ปี
(5) นั ทรัพยา รบุ ลชํานาญ าร ระดับปริญญาตรี 1 น จํานวน 25,000
บาท/ปี
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2562
2) นังสื รมบัญชี ลาง ดวนที่สุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง า ม 2559
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

147,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,980,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารทั่วไป
พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปน าใช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปน าถาย สาร า ย็บ นังสื รื ้าป นังสื า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รื สิ่งพิมพ์ตางๆ) ละ ปน าจ้าง
มาบริ าร รื าจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภท
นี้ ชน าซั ฟ า ําจัดสิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย์สิน าติด
ตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้ง ทรศัพท์ าติดตั้ง รื่ งรับสัญญาณ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 210)
(สํานั งานปลัด)
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(2) าจ้างพนั งานจ้าง มาบริ าร
พื่ ปน าจ้างพนั งานจ้าง มา 4 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

360,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร
พื่ จาย ปน ารับร ง รื ลี้ยงรับร ง ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ดังนี้
(1) ารับร งใน ารต้ นรับบุ ล รื ณะบุ ล จํานวน 50,000
บาท สํา รับผ้ที่มาประชุม นิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชมทัศนศึ ษาด
งาน รื ดํา นิน ิจ าร ื่นใด ัน ปนไป พื่ ประ ยชน์ ง ทศบาล
(2) า ลี้ยงรับร งใน ารประชุมสภาท้ งถิ่น รื ณะ รรม าร รื ณะ
นุ รรม าร จํานวน 25,000 บาท สํา รับผ้ที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รื
ตามระ บียบ รื นังสื สั่ง าร ง ระทรวงม าดไทย รื ารประชุม
ระ วาง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น รื ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ับรัฐ
วิสา ิจ รื ชน
- ้ (1) ละ (2) ดํา นิน ารตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548
(3) าใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท
พื่ จาย ปน าใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี รื วันสํา ัญตาง
งชาติ าจัดงาน ิจ รรมตางๆ ชน าพวงมาลัย ช ด ไม้ ระ ช้า
ด ไม้ ละพวงมาลา ตาม วามจํา ปน ตามน ยบาย รื ําสั่ง ง
ํา ภ จัง วัด รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ง ระทรวงม าดไทย รื
ตามภาร ิจ ํานาจ น้าที่
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน 2530
5) นังสื ระทรวง าร ลัง ที่ 0514/36272 ลงวันที่ 11
สิง า ม 2530
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 213)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

125,000 บาท
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วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) าใช้จายใน ารจัด าร ลื ตั้งท้ งถิ่น
พื่ ปน าใช้จายใน ารดํา นิน ารจัด าร ลื ตั้ง ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น ตามที่ ณะ รรม าร าร ลื ตั้ง ํา นด รวมทั้ง ารใ ้ วามรวมมื
ใน ารประชาสัมพันธ์ ารรณรง ์ รื ารใ ้ ้ มล าวสาร ประชาชนใ ้
ทราบถึงสิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมีสวนรวมทาง าร มื ง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติ าร ลื ตั้งสมาชิ สภาท้ งถิ่น รื ผ้บริ ารท้ งถิ่น พ.ศ
. 2545 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0890.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฏา
ม 2561
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฏา
ม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 192)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

500,000 บาท

น้า : 16/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

(10) าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระบรม
ราชินีนาถ
พื่ ปน าใช้จาย ารดํา นิน ิจ รรม นื่ งในวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ
พระบรมราชินีนาถ ชน ประดับธงทิว จัดตั้ง รื่ งสั าระ ละพระฉายา
ลั ษณ์ จัดพิธีทําบุญตั บาตร พิธีจุด ทียนชัยถวายพระพร ประ วด มดี ดน
ระดับตําบล จัดนิทรรศ าร ฉลิมพระ ียรติฯ จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ประชาชนรวม ิจบํา พ็ญสาธารณประ ยชน์ รวมทั้ง าวัสดุที่จํา
ปน ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิง า ม 2555
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 209)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 17/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

(2) าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ ปน าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร งผ้บริ ารท้ งถิ่น ร งนาย
ทศมนตรี ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี สมาชิ สภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจํา พนั งานจ้าง รวมทั้งผ้ที่ได้รับ ําสั่ง
จา นาย ทศมนตรี ใ ้ปฏิบัติ น้าที่ พื่ ประ ยชน์ ง ทศบาล ดยจาย ปน
า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้สนามบิน ละ าใช้จาย ื่นๆ ที่
ี่ยว ้ ง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1058
ลงวันที่ 30 พฤษภา ม 2560
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว2089 ลงวันที่ 12
มษายน 2559
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธันวา ม 2556
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 8 น้าที่ 211)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

(3) าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระ จ้า จํานวน
ย ัว
พื่ ปน าใช้จาย ารดํา นิน ิจ รรม นื่ งในวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ
พระ จ้า ย ัว ชน ประดับธงทิว จัดตั้ง รื่ งสั าระ ละพระฉายาลั ษณ์ จัด
พิธีทําบุญตั บาตร พิธีจุด ทียนชัยถวายพระพร ประ วดพ ดี ดนระดับ
ตําบล จัดนิทรรศ าร ฉลิมพระ ียรติฯ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาชน
รวม ิจบํา พ็ญสาธารณประ ยชน์ รวมทั้ง าวัสดุที่จํา ปน ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิง า ม 2555
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 209)
(สํานั งานปลัด)

น้า : 18/217

50,000 บาท

น้า : 19/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

(4) รง ารประสิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน ง ทศบาลตําบึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จายใน ารสง สริม ละพัฒนาใ ้ ้าราช าร พนั งาน
ทศบาล ละ จ้า น้าที่มีทัศน ติที่ดีต ารทํางาน ิดทั ษะใน ารทํา
งาน ยางมี วามสุ าใช้จายใน ารฝึ บรม ชน าวัสดุ ุป รณ์ า
สาร าต บ ทนวิทยา ร า า าร ละ รื่ งดื่ม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 9 น้าที่ 212)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 20/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

(5) รง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติฯ ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จาย รง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติฯ รั ษาป่าชุมชน ชน า
ประชาสัมพันธ์ รง าร า า าร า า ารวาง าวัสดุ ุป รณ์ าต ตง
สถานที่ รวมทั้ง าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิง า ม 2555
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
164 ลงวันที่ 16 ม รา ม 2558
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2560
7) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 9 น้าที่ 168)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 21/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:44

(6) รง ารฝึ บรมบุ ลา รท้ งถิ่น
พื่ ปน าใช้จายใน ารฝึ บรม ประชุม ละสัมมนา งผ้บริ ารท้ ง
ถิ่น ร งนาย ทศมนตรี ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา พนั งาน
จ้าง รวมทั้งผ้ที่ได้รับ าสั่งจา นาย ฯ ใ ้ปฏิบัติ น้าที่ พื่ ประ ยชน์ ง
ทศบาล ดยจาย ปน าธรรม นียม ละลงทะ บียนตาง ๆ ใน ารฝึ
บรม ประชุม ละสัมมนา าธรรม นียมป้าย ยานพา นะ าธรรม นียม
ศาล าธรรม นียมที่ดิน รื าธรรม นียมใด ๆ ที่สามารถ บิ จายในประ ภท
รายจายนี้
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1058
ลงวันที่ 30 พฤษภา ม 2560
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว2089 ลงวันที่ 12
มษายน 2559
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธันวา ม 2556
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 210)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

250,000 บาท

น้า : 22/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(7) รง ารสง สริม ุณธรรมจริยธรรม ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จายใน ารดํา นิน ารฝึ บรมพัฒนาประสิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน งผ้บริ ารท้ งถิ่น ร งนาย ทศมนตรี ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จ้าง
ประจํา รวมทั้ง งพนั งานจ้าง ชน าใช้จายใน ารต ตงสถานที่ าใช้
จายพิธี ปิด ละปิด าวัสดุ า รื่ ง ียน ละ ุป รณ์ า า ารวาง ละ
รื่ งดื่ม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 32 น้าที่ 177)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 23/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(8) รง ารสนับสนุน ารมีสวนรวมจัด ิจ รรมวันสถาปนาจัง วัดบึง า
พื่ ปน าใช้จายใน ารสนับสนุนสง สริม ิจ รรมวันสถาปนา งจัง วัดบึง
า ชน า า าร ละ า รื่ งดื่ม า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิง า ม 2555
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 213)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 24/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(9) รง าร นวยบริ าร ลื่ นที่ ทศบาลตําบลบึง ง ลงพบประชาชน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่ ปน าใช้จายตาม รง าร นวยบริ าร ลื่ นที่ ชน ารประชาสัมพันธ์
ผลงาน ารปฏิบัติงานในร บปีที่ผานมา ารส บถามปัญ า ละ วามต้ ง าร
งประชาชนในพื้นที่ ารนําปัญ ามาปรับปรุง ละ ้ไ รวมทั้ง าจัดทํา
สารสิ่งพิมพ์ าวัสดุ ุป รณ์ า า าร รื่ งดื่ม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 10 น้าที่ 212)
(สํานั งานปลัด)
าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 210)
(สํานั งานปลัด)

น้า : 25/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
พื่ จาย ปน าวัสดุสํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นังสื รื่ ง ิด ล นาด
ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้า ี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง สาร รื่ งตัด ฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผน
ป้านชื่ สํานั งาน รื นวยงาน ผนป้ายจาราจร รื ผนป้าย
ตางๆ มลี่ มานปรับ สง (ต ผื่น) พรม (ต ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธ
รปจําล ง ระ ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินส ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ช ล์ สมุด ซ ง สาร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ าร์บ น ระดาษไ ฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริ ารประชาชนในสํานั
งาน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)

รวม

585,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

น้า : 26/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุงานบ้านงาน รัว
พื่ จาย ปน าวัสดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานร ง ถ้วย
ชาม ช้ นส้ ม ระจ งา งน้ํา ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่ งบด า าร รื่ งตีไ ไฟฟ้า รื่ งปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้ ุง ้าวไฟฟ้า ระติดน้ําร้ น ระติดน้ํา ็ง ถัง ๊ส ตา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟ สบ น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปุที่น น ปล
ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้ําจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 27/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุยานพา นะ ละ นสง
พื่ จาย ปน าวัสดุยานพา นะ ละ นสง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม รง ุญ จ
ปา ตาย ุญ จ ลื่ น ีมล็ ล็ ียร์ ล็ ลัดซ์ ระจ ้งมน ล็ พวง
มาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามัน บร น๊ ต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม ร ง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่ งยนต์ ( ะไ ล) ชุด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้ น้ํา บต ต ร์รี่ จานจาย ล้ ถังน้ํามัน ไฟ
บร าจาจั รยาน ตลับล ปืน ระจ ม ง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

50,000 บาท
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วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น
พื่ จาย ปน าวัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
-ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส ุงต้ม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่ ง ถาน ๊าซ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

350,000 บาท
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วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุ ฆษณา ละ ผย พร ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ าตั้ง ล ง าตั้ง ียน
ภาพ ล ง ละระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ รื่ ง ร ทป ลนส์ซม ระ ป๋าใส
ล้ งถายรป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ พ ัน สี ระดาษ ียน ปส ต ร์ ฟีล์ม มม มรี่ าร์ด ฟีล์มสไลด์ ถบบันทึ
สียง รื ภาพ (ภาพยนตร์, วีดี ทป, ผนซีดี) รปสี รื าวดําที่ได้จา าร
ล้าง ัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)
วัสดุ มพิว ต ร์
พื่ จาย ปน าวัสดุ มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
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้ มล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ์ รื ทปพิมพ์สํา รับ รื่ งพิมพ์สํา รับ มพิว ต ร์ ตลับผง มึ
สํา รับ รื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ์ (Key board) มน
บ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ต ร์สวิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจายสัญญาณ (Hub) วงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ต้น รื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical)
ปนต้น ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

รุภัณฑ์สํานั งาน
(1) ซฟานั่งรับ

บุนวม นัง ที่ยม บบ 5 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

พื่ จาย ปน าจัดซื้ ซฟานั่งชุดรับ
บบ 5 ที่นั่ง จํานวน 12 ชุด ๆ
ละ 14,000 บาท ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ซฟารับ
บบ 3 ที่นั่ง 1 ตัว บบ 1 ที่นั่ง 2 ตัว พร้ ม ต๊ะ ลางวาง
้ว 1 ตัว
2) ซฟานั่งรับ บุนวม นัง ทียม
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 219)
(สํานั งานปลัด)
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น้า : 32/217

รุภัณฑ์ มพิว ต ร์
(1) รื่ ง ุป รณ์ านบัตร บบ น ประสง ์ (Smart card reader) จํานวน 10 จํานวน
ชุด
พื่ จาย ปน าจัดซื้ รื่ ง ุป รณ์ านบัตร บบ น
ประสง ์ (Smart card reader) จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 700 บาท ดยมี
ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑ์รา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
รุภัณฑ์ มพิว ต ร์ ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละสัง ม ประจําปี พ
.ศ. 2562
1) สามารถ าน ละ ียน ้ มลในบัตร บบ น ประสง ์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มี วาม ร็วสัญญาณนา ิ าไมน้ ย วา 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผานช ง ชื่ มต (Interface) บบ USB ได้
4) สามารถใช้ ับบัตร บบ น ประสง ์ (Smart Card) ที่ใช้ รงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได้ ปน ยางน้ ย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 219)
(สํานั งานปลัด)

7,000 บาท
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(2) รื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ จํานวน 1 รื่ ง
พื่ จาย ปน าจัดซื้ รื่ งพิมพ์ชนิด ล ซ ร์/ชนิด LED าว
ดํา ชนิด NetWork บบที่ 2 (33 น้า/นาที) จํานวน 1 รื่ ง ดยมี
ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑ์รา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
รุภัณฑ์ มพิว ต ร์ ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละสัง ม ประจําปี พ
.ศ. 2561 ดังนี้
1) มี วามละ ียดใน ารพิมพ์ไมน้ ย วา 1,200 x 1,200 dpi
2) มี วาม ร็วใน ารพิมพ์รางไมน้ ย วา 33 น้าต นาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์ สาร ลับ น้า ัต นมัติได้
4) มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมน้ ย วา 128 MB
5) มีช ง ชื่ มต (interface) บบ USB 2.0 รื ดี วา จํานวนไมน้ ย วา 1
ชง
6) มีช ง ชื่ มต ระบบ รื าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จํานวนไมน้ ย วา 1 ช ง รื
สามารถใช้งานผาน รื ายไร้สาย (WiFi) ได้
7) มีถาดใส ระดาษได้ไมน้ ย วา 250 ผน
8) สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 219)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

5,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จํานวน 3 ัตรา พร้ ม งินปรับ
ปรุง งิน ดื นประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งวิชา าร ละ ผนงาน ระดับต้น ัตราละ 33,560
บาท/ ดื น จํานวน 402,720 บาท
(2) นิติ รชํานาญ าร ัตราละ 31,340 บาท/ ดื น จํานวน 376,080
บาท
(3) นั วิ ราะ ์น ยบายปฏิบัติ าร ัตราละ 18,840 บาท/ ดื น จําน
วน 226,080 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

รวม

2,472,800 บาท

รวม

1,920,000 บาท

รวม

1,920,000 บาท

จํานวน

1,004,880 บาท

น้า : 35/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน

จํานวน

54,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม / าต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา ดย
ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ตํา นงนิติ ร ระดับชํานาญ ารพิ ศษ ที่มี ตุพิ ศษตํา นง
นิติ ร (พ.ต. .) ัตราละ 4,500 บาท/ ดื น จํานวน 54,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
งินประจําตํา นง

จํานวน

84,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง งพนั งาน ทศบาล 2 ัตรา ดย ํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งวิชา าร ละ ผนงาน ระดับต้น ัตราละ 3,500
บาท/ ดื น จํานวน 42,000 บาท
(2) ตํา นงนิติ ร ระดับชํานาญ าร าวิชาชีพ ฉพาะ (วช) ัตรา
ละ 3,500 บาท/ ดื น จํานวน 42,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

น้า : 36/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

าจ้างล จ้างประจํา

จํานวน

495,480 บาท

พื่ จาย ปน งิน าจ้าง งล จ้างประจํา 2 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง
ประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) นั จัด ารงานทั่วไป ัตราละ 21,880 บาท/ ดื น จํานวน 262,560
บาท
(2) นายชางศิลป์ ัตราละ 19,410 บาท/ ดื น จํานวน 232,920 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
5) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวัน
ที่ 17 มษายน 2561
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
าต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

245,640 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตรา
ประจําปีพนั งานจ้าง จํานวน 2 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดัง
นี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

น้า : 37/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 2 ัตรา ดย ํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

36,000 บาท

น้า : 38/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ทศบาล ตามสิทธิที่
วรจะได้รับ
(1) ผ้ ํานวย าร งวิชา าร ละ ผนงาน ระดับปริญญาตรี 2 น ๆ
ละ 25,000 บาท/ปี จํานวน 50,000 บาท
(2) นายชางศิลป์ ระดับปริญญาตรี 2 น ๆ ละ 25,000 บาท/ปี จําน
วน 50,000 บาท
(3) นั วิ ราะ ์น ยบาย ละ ผนงาน ระดับ นุบาล 1 น จํานวน 5,800
บาท/ปี
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2562
2) นังสื รมบัญชี ลาง ดวนที่สุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง า ม 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

รวม

340,800 บาท

รวม

105,800 บาท

จํานวน

105,800 บาท

น้า : 39/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารทั่วไป
พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปน าใช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปน าถาย สาร า ย็บ นังสื รื ้าป นังสื า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทาง
วิทยุ ระจาย สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รื สิ่งพิมพ์ตางๆ) ละ าจ้าง
มาบริ าร รื าจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภท
นี้ ชน าซั ฟ า ําจัดสิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย์สิน า
ติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้ง ทรศัพท์ าติดตั้ง รื่ งรับสัญญาณ
ตางๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 210)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

น้า : 40/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) าใช้จายใน ารติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนาท้ งถิ่น
พื่ ปน าใช้จายดํา นิน ารติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนา
ทศบาล ชน าวัสดุ ุป รณ์ ระดาษ รื่ ง ียน าบริ ารถาย สาร
้า ลม า าร ละ รื่ งดื่ม าต บ ทน ณะ รรม าร ารติดตาม
ละประ มินผล ผนพัฒนา ละ าใช้จาย ื่นๆ ที่จํา ปนต้ งจาย ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 ม รา ม 2561
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
ตุลา ม 2561
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 21 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 41/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(2) รง ารจัดทํา ผนพัฒนาท้ งถิ่น
พื่ ปน าใช้จายจัดทํา ผนพัฒนา ทศบาล ชน าวัสดุ
ุป รณ์ ระดาษ รื่ ง ียน าบริ ารถาย สาร ้า ลม รื ปน า
า าร ละ รื่ งดื่มใน ารจัดทําประชา ม ละ าใช้จาย ื่นๆ ที่จํา ปน
ต้ งจาย ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2559
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 ม รา ม 2561
9) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
ตุลา ม 2561
10) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 20 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 42/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(3) รง าร วทีประชา มใน ารจัดทํา ผนพัฒนาท้ งถิ่น
พื่ ปน าใช้จายใน ารจัดประชุม วทีประชา ม ชน าวัสดุ
ุป รณ์ ระดาษ รื่ ง ียน าบริ ารถาย สาร ้า ลม รื ปน า
า าร ละ า รื่ งดื่มใน ารจัดทําประชา ม ละ าใช้จาย ื่น ๆ ที่จํา
ปนต้ งจาย ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2559
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 ม รา ม 2561
9) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
ตุลา ม 2561
10) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 22 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

35,000 บาท

น้า : 43/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(4) าใช้จายใน ารจัดทํา ผนดํา นินงานประจําปี
พื่ ปน าใช้จายจัดทํา ผนดํา นินงาน ชน าวัสดุ
ุป รณ์ ระดาษ รื่ ง ียน าบริ ารถาย สาร ้า ลม ละ าใช้จาย
ื่นๆ ที่จํา ปนต้ งจาย ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 ม รา ม 2561
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
ตุลา ม 2561
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 44/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(5) าใช้จายใน ารจัดทํา ทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี
พื่ ปน าใช้จายจัดทํา ทศบัญญัติรายจายงบประมาณประจําปี ชน า
วัสดุ ุป รณ์ ระดาษ รื่ ง ียน าบริ ารถาย สาร ้า ลม ละ าใช้
จาย ื่น ๆ ที่จํา ปนต้ งจาย ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 ม รา ม 2561
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
ตุลา ม 2561
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 24 น้าที่ 218)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 45/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(6) รง ารพัฒนาระบบสารสน ทศ ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จายใน ารปรับปรุง ละพัฒนา ปร รม WMIS
ใน ารบริ ารงาน Website ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง ชน าจัดทํา
ฐาน ้ มล ผย พร ิจ รรม Website รวมถึง ารพัฒนาจัดวาง
ระบบ Website มีระบบ E-Learning ละจัดทํา
ปร รม Web Service ใ ้ทันสมัยทันต าร ปลี่ยน ปลง ง
ท น ลยีสารสน ทศ พื่ ใ ้ ทศบาลมี วามพร้ มต ารใ ้บริ าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว
้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) พระราชบัญญัติ ้ มล าวสาร งราช าร พ.ศ 2540
3) พระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ์ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มื งที่
ดี พ.ศ. 2546 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
1045 ลงวันที่ 15 มีนา ม 2562
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
4335 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 27 น้าที่ 218)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

35,000 บาท

น้า : 46/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 210)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 47/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
พื่ จาย ปน าวัสดุสํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ นังสื รื่ ง ิด ล นาด ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้า ี้พลาสติ ปรงลบ
ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง
สาร รื่ งตัด ฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ
ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผนป้านชื่ สํานั
งาน รื นวยงาน ผนป้ายจาราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ
สง (ต ผื่น) พรม (ต ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจําล ง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินส ปา า ยางลบ นํ้านาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ช ล์ สมุด ซ ง สาร ตลับผง มึ นํ้า มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส นํ้ายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ าร์บ น ระดาษไ ฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้ รื จ้าง
พิมพ์ งใช้ใน ารบรรจุ ีบ นํ้ามัน ไ ี้ผึ้ง นํ้าดื่มสํา รับบริ าร
ประชาชนในสํานั งาน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

รวม

65,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 48/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่ จาย ปน าวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่ งวัด ระ สไฟฟ้า รื่ งวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตรสํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่ งประจุไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ล ดไฟฟ้า ล ดไฟ ็ม ัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ล ดวิทยุทรานซิต ต ร์ ละชิ้นสวน
วิทยุ ล ถ้วยสาย า าศ รีซีส ต ร์
มฟวิ่ง ยส์ ม ดน ซ ร์ า ล ดฟล รส ซนซ์ บร ร์ สาย า าศ
รื สา า าศสํา รับวิทยุ รื่ งรับ ทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ
รื าซ ม ลาง ดังนี้ ด ลํา พง ผงวงจร ผัง สดงวงจรตางๆ ผง
บัง ับทางไฟ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 49/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุงานบ้านงาน รัว
พื่ จาย ปน าวัสดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรป มีด ถัง ถาด ้วนํ้า จาน
ร ง ถ้วยชาม ช้ นส้ ม ระจ งา งนํ้า ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตา
นํ้ามัน ตารีด รื่ งบด า าร รื่ งตีไ ไฟฟ้า รื่ งปิ้ง นมปัง ระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง ม้ ุง ้าวไฟฟ้า ระติดนํ้าร้ น ระติดนํ้า ็ง ถัง
๊ส ตา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟ สบ นํ้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปุที่น น ปล
ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 50/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุ ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุ ฆษณา ละ ผย พร ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ าตั้ง
ล ง าตั้ง ียนภาพ ล ง ละระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ รื่ ง ร
ทป ลนส์ซม ระ ป๋าใส ล้ งถายรป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ พ ัน สี ระดาษ ียน ปส ต ร์ ฟีล์ม มม มรี่ าร์ด ฟีล์มสไลด์ ถบ
บันทึ สียง รื ภาพ (ภาพยนตร์, วีดี ทป, ผนซีดี) รปสี รื าวดําที่
ได้จา ารล้าง ัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

วัสดุ มพิว ต ร์

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

พื่ จาย ปน าวัสดุ มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ์ รื ทปพิมพ์สํา รับ รื่ งพิมพ์สํา รับ มพิว ต ร์ ตลับผง มึ
สํา รับ รื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ์ (Key board) มน
บ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ต ร์สวิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจายสัญญาณ (Hub) วงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ต้น รื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical)
ปนต้น ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

น้า : 51/217

น้า : 52/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

212,000 บาท

รวม

212,000 บาท

น้า : 53/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

รุภัณฑ์ มพิว ต ร์
(1) รื่ ง มพิว ต ร์ น๊ตบุ๊ จํานวน 1 ชุด
รื่ ง มพิว ต ร์ น๊ตบุ๊ สํา รับประมวลผล ที่มีประสิทธิภาพสง พื่ ใช้ใน
งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,ตัดต วิดี ราฟิ ผย พร ,ฉาย ปร จ ต ร์ , ็บ
ไฟล์ ้ มลภาพ สียง ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานไมน้ ย วา ดังนี้
CPU : INTEL CORE I7-8750H
RAM : 16 GB DDR4
HDD : 1 TB 7200 RPM + 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe
DISPLAY : 15.6" FHD AG
VGA : NVIDIA QUADRO P600 4 GB GDDR5
OS : WINDOWS 10 PRO 64 BIT
Base Clock 2.20 GHz
Boost Clock 4.10 GHz
Cache 9 MB
Graphic Chip Nvidia Quadro P600 w/ 4GB GDDR5
Display Resolution 1920 x 1080
Display Type Full HD ,Anti-Glare
HDD 1 Capacity 1 TB
HDD 1 RPM 7200
HDD 1 Type SATA
HDD 2 Capacity 256 GB
HDD 2 Type PCIe? NVMe? M.2 SSD
Wi-Fi Intel? Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) MUMIMO Dual Band 2x2
Bluetooth 5.0
LAN 10/100/1000 Mbps
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ

จํานวน

62,000 บาท

น้า : 54/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 219)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ์
(1) ปรับปรุงบํารุงรั ษา ุป รณ์

ระจาย าว มบ้าน ทศบาลตําบลบึง ง ลง จํานวน

พื่ จาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุง ละบํารุงรั ษา ระจาย าว มบ้าน
ทศบาลตําบลบึง ง ลง ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. พื้นที่สํา รับปรับปรุง ละบํารุงรั ษา ระจาย าว มบ้านภายใน ต
ทศบาลตําบลบึง ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 210)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

150,000 บาท

น้า : 55/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน 3 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร ง ลัง (นั บริ ารงาน าร ลัง ระดับ ลาง) ัตรา
ละ 46,560 บาท/ ดื น จํานวน 558,720 บาท
(2) ัว น้าฝ่าย าร งิน ละบัญชี ัตราละ 29,680
บาท/ ดื น จํานวน 356,160 บาท
(3) ัว น้าฝ่ายจัด ็บรายได้ ัตราละ 29,110 บาท/ ดื น จํานวน 349,320
บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( ง ลัง)

รวม

4,945,200 บาท

รวม

2,722,800 บาท

รวม

2,722,800 บาท

จํานวน

1,264,200 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

103,200 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม / าต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา ดย
ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร ง ลัง (นั บริ ารงาน าร ลัง ระดับ ลาง) ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( ง ลัง)
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง งพนั งาน ทศบาล 3 ัตรา ดย ํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร ง ลัง (นั บริ ารงาน าร ลัง ระดับ ลาง) ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
(2) ัว น้าฝ่าย าร งิน ละบัญชี ัตราละ 1,500 บาท/ ดื น จํานวน 18,000
บาท
(3) ัว น้าฝ่าย ารจัด ็บรายได้ ัตราละ 1,500 บาท/ ดื น จํานวน 18,000
บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( ง ลัง)
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าจ้างล จ้างประจํา
พื่ จาย ปน งิน าจ้าง งล จ้างประจํา 2 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง
ประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) นั วิชา ารพัสดุ ัตราละ 21,020 บาท/ ดื น จํานวน 252,240
บาท
(2) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ัตราละ 20,360 บาท/ ดื น จํานวน 244,320
บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
5) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวัน
ที่ 17 มษายน 2561
( ง ลัง)

จํานวน

496,560 บาท
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าต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

707,640 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตรา
ประจําปีพนั งานจ้าง จํานวน 5 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดัง
นี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง. าร งิน ละบัญชี) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.พัสดุ) จํานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.จัด ็บรายได้) จํานวน 1 ัตรา
(5) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( ง ลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง

จํานวน

84,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 3 ัตรา ดย ํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.พัสดุ) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( ง ลัง)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์

ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น

พื่ จาย ปน าต บ ทน ณะ รรม ารดํา นิน ารจัดซื้ รื จัดจ้าง ณะ
รรม ารตรวจ ารจ้าง ละผ้ วบ ุมงาน สร้าง ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุ
ภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2553
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1712 ลงวันที่ 28 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวง าร ลัง ดวนที่สุด ที่ 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
ันยายน 2560
( ง ลัง)
าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จาย ปน าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้ พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจํา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน วลาราช าร ซึ่ง
ปนงาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่ไม าจทําใน วลาราช ารได้
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินต บ ทน ารปฏิบัติ
งานน วลาราช าร ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
( ง ลัง)

รวม

1,511,000 บาท

รวม

235,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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า ชาบ้าน

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปน า ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ
(1) ัว น้าฝ่าย ารจัด ็บรายได้ ัตราละ 2,500 บาท/ ดื น จํานวน 30,000
บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน ง ้าราช ารสวนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
จํานวน

25,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่
วรจะได้รับ
(1) นั วิชา ารพัสดุ ระดับปริญญาตรี 1 น จํานวน 25,000 บาท/ปี
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2562
2) นังสื รมบัญชี ลาง ดวนที่สุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง า ม 2559
( ง ลัง)
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ค่าใช้สอย

รวม

266,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารทั่วไป
พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปน าใช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปน าถาย สาร า ย็บ นังสื รื ้าป นังสื า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รื สิ่งพิมพ์ตางๆ) ละ ปน าจ้าง
มาบริ าร รื าจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภท
นี้ ชน าซั ฟ า ําจัดสิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย์สิน าติด
ตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้ง ทรศัพท์ าติดตั้ง รื่ งรับสัญญาณ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 210)
( ง ลัง)
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารปรับปรุง ผนที่ภาษี ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2550
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว
462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ์ 2551
5) นังสื รม ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
ม รา ม 2555
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 ุมภาพันธ์ 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 25 น้าที่ 218)
( ง ลัง)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 63/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 210)
( ง ลัง)

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 64/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
พื่ จาย ปน าวัสดุสํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ นังสื รื่ ง ิด ล นาด ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้า ี้พลาสติ ปรงลบ
ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง
สาร รื่ งตัด ฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ
ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผนป้านชื่ สํานั
งาน รื นวยงาน ผนป้ายจาราจร รื ผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับ
สง (ต ผื่น) พรม (ต ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจําล ง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินส ปา า ยางลบ นํ้านาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ช ล์ สมุด ซ ง สาร ตลับผง มึ นํ้า มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส นํ้ายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ าร์บ น ระดาษไ ฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้ รื จ้าง
พิมพ์ งใช้ใน ารบรรจุ ีบ นํ้ามัน ไ ี้ผึ้ง นํ้าดื่มสํา รับบริ าร
ประชาชนในสํานั งาน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)

รวม

160,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 65/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุงานบ้านงาน รัว
พื่ จาย ปน าวัสดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรป มีด ถัง ถาด ้วนํ้า จาน
ร ง ถ้วยชาม ช้ นส้ ม ระจ งา งนํ้า ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตา
นํ้ามัน ตารีด รื่ งบด า าร รื่ งตีไ ไฟฟ้า รื่ งปิ้ง นมปัง ระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง ม้ ุง ้าวไฟฟ้า ระติดนํ้าร้ น ระติดนํ้า ็ง ถัง
๊ส ตา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟ สบ นํ้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปุที่น น ปล
ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 66/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
-ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส ุงต้ม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่ ง ถาน ๊าซ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)
วัสดุ มพิว ต ร์
จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

พื่ จาย ปน าวัสดุ มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ์ รื ทปพิมพ์สํา รับ รื่ งพิมพ์สํา รับ มพิว ต ร์ ตลับผง มึ
สํา รับ รื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ์ (Key board) มน
บ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ต ร์สวิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจายสัญญาณ (Hub) วงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ต้น รื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical)
ปนต้น ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)

น้า : 67/217

น้า : 68/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

850,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

225,000 บาท

พื่ จาย ปน าไฟฟ้าในสํานั งาน/ในที่สาธารณะ รื า ารสถานที่ที่ ย
ใน วามด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
พื่ จาย ปน าน้ําประปาในสํานั งาน/ในที่สาธารณะ รื า ารสถานที่
ที่ ยใน วามด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)

น้า : 69/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

าบริ าร ทรศัพท์

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปน า ทรศัพท์พื้นฐาน า ทรศัพท์ ลื่ นที่ ฯลฯ ละใ ้ มาย
วามรวมถึง าใช้จาย พื่ ใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ าใช้จายที่ ิด ึ้น
ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน า ชา รื่ ง า ชา มาย ล ทรศัพท์ า
บํารุงรั ษาสาย ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)
าบริ ารไปรษณีย์
พื่ จาย ปน าบริ ารไปรษณีย์ าธนาณัติ าดวงตราไปรษณียา ร า
ชาต้ไปรษณีย์ าธรรม นียม าร น งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลัง
ภา รัฐ บบ ิ ล็ ทร นิ ส์ (GFMIS)
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)
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าบริ ารสื่ สาร ละ ทร มนา ม
พื่ จาย ปน าบริ ารสื่ สาร ละ ทร มนา ม ชน า ทรภาพ ( ทร
สาร) า ท ล ซ์ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุสื่ สาร าสื่ สารผานดาว
ทียม าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน ท ร์ น็ตรวมถึง ิน ท ร์ น็ต าร์ด
ละ าสื่ สาร ื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาช งสัญญาณดาว ทียม ปน
ต้น ละใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่ ใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ า
ใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ลัง)

จํานวน

60,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

711,400 บาท

รวม

11,400 บาท

จํานวน

11,400 บาท

รุภัณฑ์สํานั งาน
(1) ้า ี้สํานั งาน จํานวน 3 ชุด
พื่ จาย ปน า ้า ี้นั่งทํางาน ดยมี ุณลั ษณะพี้นฐาน ดังนี้
1) พนั พิง ลัง
2) ตัวปรับระดับ วามสง-ต่ําได้
3) มีที่พั นทั้งส ง ้าง
4) ล้ ลื่ น ช้ ปรับ วามยืด ยุน น ลัง
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 219)
( ง ลัง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

700,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รวม

695,000 บาท

รวม

335,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

า ารตาง ๆ
(1) รง าร สร้าง า าร น ประสง ์ จํานวน 1 ลัง
พื่ จาย ปน าดํา นิน รง าร สร้าง า าร น ประสง ์ สํา รับใช้ใน าร
็บพัสดุ ุป รณ์สํานั งานตาง ๆ มีลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. งาน สร้าง า าร ้ ง ็บพัสดุ นาด 8.00 ม. X 16.00 ม. (ราย
ละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 146)
( ง ลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์

ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น

(1) พื่ จาย ปน าป่วย ารใ ้ าสาสมั รป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ( ป
พร.) รื าใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าต บ ทน รื าป่วย ารใ ้ ับผ้
ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์ ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้ าสาสมั ร
ป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2560
(สํานั งานปลัด)
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ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารจัดตั้งศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชน
พื่ จัดตั้งศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชน ทั้งด้านสาธารณ
ภัย ารสง สริม ละพัฒนา ุณภาพชีวิต ร ติดต รื ร ระบาดในท้ งถิ่น
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
ุมภาพันธ์ 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 193)
(สํานั งานปลัด)
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(2) รง ารฝึ พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงานใ ้ สมาชิ ปพร.
พื่ ฝึ พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงานใ ้ สมาชิ ปพร ใน ารบริ ารจัด าร
สาธารณภัย ฝึ บรมสมาชิ าสาสมั รป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ( ปพร.) ใ ้มี
วามร้ วามสามารถ ละประสบ ารณ์ใน ารป้ ง ัน ละบรร ทาสาธาร
ภัย นํา วามร้ชวย ลื ผ้ประสบภัยได้ ยางถ ต้ ง ละมีประสิทธิภาพ ชน า
ใช้จาย ี่ยว ับ ารต ตงสถานที่ บรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
บรม าวัสดุ รื่ ง ียน ละ ุป รณ์ าประ าศนียบัตร าถาย
สาร าพิมพ์ สาร ละสิ่งพิมพ์ า นังสื สํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ
บรม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 17 น้าที่ 197)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

50,000 บาท
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(3) รง ารสง สริมใ ้ วามร้ด้าน ารป้ ง ันสาธารณภัย
พื่ ปน าใช้จายใน ารดํา นิน ิจ รรม งประชาชน าสาสมั รป้ ง ันภัย
ฝ่ายพล รื น ใ ้มี วามร้ วาม ้าใจ ละประสบ ารณ์ใน รื่ ง ารป้ ง ัน
ละบรร ทาสาธารณภัย ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารต ตงสถานที่ บรม าใช้
จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม าวัสดุ รื่ ง ียน ละ ุป รณ์ า
ประ าศนียบัตร าถาย สาร าพิมพ์ สาร ละสิ่งพิมพ์ า นังสื
สํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ บรม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 14 น้าที่ 196)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 76/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(4) าใช้จายใน ารป้ ง ัน ละ ้ไ ปัญ าลด ุบัติ ตุท้ งถนน
พื่ ปน าใช้จายใน ารดํา นิน ารป้ ง ัน ละลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลสา ัญตาง ๆ ชน ารณรง ์ าประชาสัมพันธ์ า า าร า บี้ย
ลี้ยง าวัสดุ ุป รณ์ ตล ดจน าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
4202 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1346 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1464 ลงวันที่ 5 มษายน 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 195)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

60,000 บาท

น้า : 77/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(5) รง ารฝึ บรมซ้ ม ผนด้านสาธารณภัย
พื่ ปน าใช้จายใน ารดํา นิน ารฝึ ซ้ ม ผนชวย ลื ผ้ประสบ ุบัติภัยทาง
ท้ งถนน พื่ ใ ้สมาชิ าสาสมั รป้ ง ันฝ่ายพล รื น าสา ้ชีพ ้ชีพ ้
ภัย ( OTOS ) ซึ่ง ปน ําลังสํา ัญได้มี ารซั ซ้ มในสถาน ารณ์จําล ง
ึ้น พื่ ปน ารพัฒนาระบบ าร พทย์ฉุ ฉิน ละ ปน าร ตรียมพร้ มใน
าร ผชิญ ตุ ละชวย ลื ผ้ประสบภัยได้ ยางถ ต้ ง รวด ร็ว ละทันทวง
ที ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารต ตงสถานที่ บรม าใช้จายในพิธี ปิด ละ
ปิด ารฝึ บรม าวัสดุ รื่ ง ียน ละ ุป รณ์ าประ าศนียบัตร าถาย
สาร าพิมพ์ สาร ละสิ่งพิมพ์ า นังสื สํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ
บรม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
8) ประ าศ ณะ รรม าร าร พทย์ฉุ ฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลา ม 2560 ละ
ที่ ้ไ พิม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 18 น้าที่ 198)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 78/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าวัสดุ

รวม

125,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุ รื่ ง ตง าย ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ รื่ ง
บบ สื้ าง ง ผ้า รื่ ง มายยศ ละสัง ัด ถุง ท้า ร ง ท้า ็ม
็ด มว ผ้าผ
รื่ ง ตง ายชุดฝึ น ละ ร ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)
วัสดุ รื่ งดับ พลิง
จํานวน

50,000 บาท

วัสดุ รื่ ง ตง าย

พื่ จาย ปน าวัสดุ รื่ งดับ พลิง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ น้ํายาดับ พลิง ล บ ลดับ พลิง ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สํานั งานปลัด)

น้า : 79/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุ ื่น
พื่ จาย ปน าวัสดุ ื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ มิ ต ร์น้ํา มิ ต ร์ไฟฟ้า สม
รื ตะ รง ันสวะ ัว ชื่ ม ส ัววาล์ว ปิด-ปิด ๊ส ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง งที่จัด ปนวัสดุ
ละ รุภัณฑ์ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

25,000 บาท

น้า : 80/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

360,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

รุภัณฑ์ยานพา นะ ละ นสง
(1) รื ท้ ง บน พร้ ม รื่ งยนต์ างสั้น จํานวน 2 ลํา
พื่ จาย ปน าจัดซื้ รื ท้ ง บน พร้ ม รื่ งยนต์ างสั้น ดยมี ุณลั ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1) รื ท้ ง บน นาด 3.90x1.30x0.40 ม.
2) วามยาว รื 3.90 ม.
3) ปน รื ลมิ นียม
4) รื่ งยนต์ างยาวไมน้ ย วา 13 รง
5) บบ รื่ งยนต์ บนซิน 4 จัง วะ สบ ฉียง, OHVระบาย วามร้ นด้วย
า าศ
6) วาม ว้าง ระบ สบ x ชวงลึ 88 x 64 มม.
7) ประมาตร ระบ สบ 389 ซีซี
8) ําลัง รงม้าสงสุด 13 รงม้า/4000 ร บ-นาที
9) ําลัง รงม้าต นื่ ง 11.8 รงม้า/3600 ร บ-นาที
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 219)
(สํานั งานปลัด)

น้า : 81/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

าต ติม รื ดัด ปลง า ารบ้านพั
(1) รง ารปรับปรุงต ติม รงจ ดรถดับ พลิง
พื่ จาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุงต ติม รงจ ดดับ พลิง ลั ษณะงาน ดย
สัง ป ดังนี้
1. งาน สร้าง า าร รงจ ดรถดับ พลิง นาด 10.00 x 12.00 ม. (ราย
ละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 146)
(สํานั งานปลัด)

น้า : 82/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

รวม

4,974,810 บาท

รวม

1,888,410 บาท

รวม

1,888,410 บาท

จํานวน

402,720 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร ง ารศึ ษา ระดับต้น ัตราละ 33,560
บาท/ ดื น จํานวน 402,720 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( ง ารศึ ษา)
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง งพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา ดย ํานวณตั้ง
จายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร ง ารศึ ษา ระดับต้น ัตราละ 3,500
บาท/ ดื น จํานวน 42,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( ง ารศึ ษา)
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าต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,410,370 บาท

จํานวน

33,320 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตราประจําปี
พนั งานจ้าง จํานวน 5 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ( ร ัตราจ้าง ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) จํานวน 5
ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( ง ารศึ ษา)

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 2 ัตรา ดย ํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ( ร ัตราจ้าง ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) จํานวน 1
ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( ง ารศึ ษา)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,637,800 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,567,800 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารทั่วไป
พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปน าใช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปน าถาย สาร า ย็บ นังสื รื ้าป นังสื า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รื สิ่งพิมพ์ตางๆ) ละ าจ้าง มาบริ าร รื า
จ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน าซั ฟ า
ําจัดสิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย์สิน าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้ง
ประปา าติดตั้ง ทรศัพท์ าติดตั้ง รื่ งรับสัญญาณตางๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 210)
( ง ารศึ ษา)
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(2) าจ้างพนั งานจ้าง มาบริ าร

จํานวน

180,000 บาท

(1) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา าจัด าร รียน ารส น จํานวน
งนั รียน (ราย ัว) รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง

272,000 บาท

พื่ ปน าจ้างพนั งานจ้าง มา 2 ัตรา ๆ ละ 7,500 บาท/ ดื น จํานวน 12
ดื น ปน งิน 180,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที่ 2 น้าที่ 242)
( ง ารศึ ษา)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายจัด าร รียน ารส น (ราย ัว) ง รง รียน นุบาลตําบลบึง ง ลง 160
น ๆ ละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 272,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)
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(10) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา ิจ รรมพัฒนา ร ละผ้ จํานวน
ด ล ด็ งสถานศึ ษา
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9,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายใน ารพัฒนา ้าราช าร ร ง รง รียน นุบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 9 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)

(11) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา ิจ รรมป้ ง ันยา สพ จํานวน
ติด งสถานศึ ษา

21,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายใน ารรณรง ์ ารป้ ง ันยา สพติด ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง
ง ลง
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 19 น้าที่ 199)
( ง ารศึ ษา)
(2) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า นังสื รียน รง รียน จํานวน
นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย นังสื รียน ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง 160 น ๆ
ละ 200 บาท/ปี จํานวน 32,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 11 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)

32,000 บาท
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(3) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า ุป รณ์ าร รียน
รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

68,800 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย ุป รณ์ าร รียน ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง 160
น ๆ ละ 200 บาท/ปี จํานวน 32,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 169)
( ง ารศึ ษา)
(4) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า รื่ ง บบนั รียน
รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย รื่ ง บบนั รียน ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง 160
น ๆ ละ 300 บาท/ปี จํานวน 48,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)
(5) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า ิจ รรมพัฒนา
ุณภาพผ้ รียน รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผ้ รียน ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง
ลง 160 น ๆ ละ 430 บาท/ปี จํานวน 68,800 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 172)
( ง ารศึ ษา)
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(6) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า า าร ลางวัน
รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง

จํานวน

640,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

(8) รง ารสนับสนุน าใช้จายบริ ารสถานศึ ษา าพัฒนา/ปรับปรุง ้ งสมุด จํานวน
รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง

100,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย า าร ลางวันผ้ รียน ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง 200
วัน 160 น ๆ ละ 20 บาท จํานวน 640,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
(7) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า ารปรับปรุง ลั
สตรสถานศึ ษา ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายใน ารปรับปรุง ลั สตร ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 30 น้าที่ 176)
( ง ารศึ ษา)

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง ้ งสมุดผ้ รียน ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบล
บึง ง ลง
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 147)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 89/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(9) รง ารสนับสนุน าใช้จายบริ ารสถานศึ ษา าพัฒนา ลง รียนร้ ง
สถานศึ ษา

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายใน ารพัฒนา ลง รียนร้ ง รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)
าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 210)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 90/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
พื่ จาย ปน าวัสดุสํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นังสื รื่ ง ิด ล นาด
ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้า ี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง สาร รื่ งตัด ฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผน
ป้านชื่ สํานั งาน รื นวยงาน ผนป้ายจาราจร รื ผนป้าย
ตางๆ มลี่ มานปรับ สง (ต ผื่น) พรม (ต ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธ
รปจําล ง ระ ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินส ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ช ล์ สมุด ซ ง สาร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ าร์บ น ระดาษไ ฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริ ารประชาชนในสํานั
งาน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)

รวม

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 91/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

วัสดุงานบ้านงาน รัว

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานร ง ถ้วย
ชาม ช้ นส้ ม ระจ งา งน้ํา ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่ งบด า าร รื่ งตีไ ไฟฟ้า รื่ งปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้ ุง ้าวไฟฟ้า ระติดน้ําร้ น ระติดน้ํา ็ง ถัง ๊ส ตา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟ สบ น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปุที่น น ปล
ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้ําจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)

วัสดุ มพิว ต ร์

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

พื่ จาย ปน าวัสดุ มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รื ทปพิมพ์สํา รับ รื่ งพิมพ์สํา รับ มพิว ต ร์ ตลับผง มึ สํา รับ
รื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ์ (Key board) มน
บ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ต ร์สวิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจายสัญญาณ (Hub) ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ต้น รื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical)
ปนต้น ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)

น้า : 92/217

น้า : 93/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,448,600 บาท

รวม

368,600 บาท

จํานวน

16,500 บาท

รุภัณฑ์สํานั งาน
(1) ต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว
พื่ จาย ปน าจัดซื้ ต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท ดยมี ุณ
ลั ษณะพี้นฐาน ดังนี้
1) ต๊ะไม้
2) มี 2 บานประต
3) มี 1 ลิ้นชั
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 220)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 94/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(2) ้า ี้นั่งทํางาน จํานวน 3 ตัว
พื่ จาย ปน าจัดซื้ ้า ี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท ดยมี
ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ้า ี้บุนวม
2) มีพนั ผิง ลัง
3) ล้ ลื่ นปรับระดับได้
4) มีที่พั นทั้งส ง ้าง
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 220)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

4,500 บาท

น้า : 95/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(3) พัดลมติด พดาน จํานวน 18 ตัว
พื่ จาย ปน าจัดซื้ พัดลม พดาน จํานวน 18 ตัว ๆ ละ 2,500
บาท จํานวน 45,000 บาท ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) จํานวนใบพัด 3 ใบพัด
2) นาดใบพัด 16 นิ้ว
3) วาม ร็วร บ 1,300 ร บ/นาที
4) ปรับระดับ รงลมได้ 3 ระดับ
5) ปรับรัศมี ารสายได้ตั้ง ต 15/30 ละ 50 งศา
6) ระจายสายลม ย็น ต็มพลัง ฉพาะที่ได้ตามต้ ง ารด้วยปุ่มสวิง
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 220)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

45,000 บาท

น้า : 96/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(4) ต้บาน ลื่ น ระจ จํานวน 2 ต้
พื่ จาย ปน าจัดซื้ ต้ ล็ บาน ลื่ น ระจ จํานวน 2 ต้ๆ ละ 5,500 บาท
ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ปนต้ สาร ล็ บาน ลื่ น ระจ จัด ็บ 3 ชั้น (ต้ 4 ฟุต)
2) ผลิตจา ผน ล็
3) บาน ลื่ น ระจ 2 ประต มื จับ ะลมิ นียม บบฝัง พร้ ม ุญ จล็
4) ผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 ผน
5) นาดสิน ้า ( ว้าง x ยาว x สง) : 87.8 x 118.5 x 40.6 ซนติ มตร
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 220)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

11,000 บาท

น้า : 97/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(5) รื่ งปรับ า าศ พร้ มติดตั้ง จํานวน 9 ชุด
พื่ จาย ปน าจัดซื้ รื่ งปรับ า าศชนิดตั้งพื้น รื วน จํานวน 9 ชุด ๆ
ละ 32,400 บาท ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑ์รา า ลาง ละ
ุณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ์ ดังนี้
1) นาดที่ ํา นด ปน นาดไมต่ํา วา 24,000 บีทีย
2) รา าที่ ํา นด ปนรา าที่รวม าติดตั้ง
3) รื่ งปรับ า าศที่มี วามสามารถใน ารทํา วาม ย็น นาดไม ิน 40,000
บีทีย ต้ งได้รับ ารรับร งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ุตสา รรม ละฉลา
ประ ยัด บ ร์ 5
4) ต้ ง ปน รื่ งปรับ า าศที่ประ บสํา ร็จรปทั้งชุด
5) รื่ งปรับ า าศที่มีระบบฟ า าศ ชน ผนฟ า าศ ตะ รง
ไฟฟ้า (Electric grids) รื ผลิดประจุไฟฟ้า (lonizer) ปนต้น สามารถดั จับ
นุภา ฝุ่นละ ง ละ ุป รณ์สามารถทํา วามสะ าดได้ รายละ ียด พิ่ม
ติม ฯลฯ จัด าใ ้ ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ์ ลาง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 220)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

291,600 บาท

น้า : 98/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,080,000 บาท

(1) รง าร สร้าง ้ งน้ํา รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง จํานวน 1 จํานวน
ลัง

300,000 บาท

า สร้างสิ่งสาธารณป ภ

พื่ จาย ปน าดํา นิน าร สร้าง ้ งน้ํา รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง
ง ลง สํา รับใช้ ปน ้ งน้ําสาธารณะ งผ้ป ร งนั รียน ลั ษณะงาน
ดยสัง ป ดังนี้
1. พื้นที่ สร้าง ้ งน้ํา-ส้วมสาธารณะ รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง
ลง นาด ว้าง 4.00 ยาว 6.00 ม. (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง
ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 18 น้าที่ 149)
( ง ารศึ ษา)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(2) รง าร สร้างสนาม ด็ ลนสร้างปัญญา รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง จํานวน
ง ลง

น้า : 99/217

100,000 บาท

พื่ จาย ปน าดํา นิน าร สร้างสนาม ด็ ลนสร้างปัญญา รง รียน นุบาล
ทศบาลตําบลบึง ง ลง ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. พื้นที่ สร้างสนาม ด็ ลน รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง (ราย
ละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 20 น้าที่ 150)
( ง ารศึ ษา)
าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง
(1) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา ปรับปรุงซ ม ซม า าร จํานวน
รียน า ารประ บ รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา
ปน าใช้จายชุด า ารประ บ รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง
ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 8 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)

200,000 บาท

น้า : 100/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

(2) รง ารปรับปรุงภมิทัศน์ รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลง

จํานวน

480,000 บาท

รวม

14,508,074 บาท

พื่ จาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุงภมิทัศน์ รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง
ง ลง ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. ปรับปรุงภมิทัศน์พื้นที่ รง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบึง ง ลงใ ้สมบรณ์
ยิ่ง ึ้นได้ า ารบริ วณ สระน้ํา ละทาง ดิน ดยร บ รง รียน นุบาล
ทศบาลตําบลบึง ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 17 น้าที่ 158)
( ง ารศึ ษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

น้า : 101/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,516,660 บาท

รวม

5,516,660 บาท

น้า : 102/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งิน ดื นพนั งาน

จํานวน

3,259,440 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

พื่ จาย ปน งิน ดื น งพนั งาน ร ทศบาล 12 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง
งิน ดื นประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ตํา นง ร (ศพด.สวางวารี) ัตราละ 21,660
บาท/ ดื น จํานวน 259,920 บาท
(2) ตํา นง ร (ศพด.สวางวารี) ัตราละ 21,660
บาท/ ดื น จํานวน 259,920 บาท
(3) ตํา นง ร (ศพด.สวางวารี) ัตราละ 20,030
บาท/ ดื น จํานวน 240,360 บาท
(4) ตํา นง ร (ศพด.ศิริมง ล) ัตราละ 27,750
บาท/ ดื น จํานวน 333,000 บาท
(5) ตํา นง ร (ศพด.ศิริมง ล) ัตราละ 25,270
บาท/ ดื น จํานวน 303,240 บาท
(6) ตํา นง ร (ศพด.ส มธาน) ัตราละ 26,580
บาท/ ดื น จํานวน 318,960 บาท
(7) ตํา นง ร (ศพด.ส มธาน) ัตราละ 24,700
บาท/ ดื น จํานวน 296,400 บาท
(8) ตํา นง ร (ศพด. น งสิม) ัตราละ 27,750
บาท/ ดื น จํานวน 333,000 บาท
(9) ตํา นง ร (ศพด.ดงสวาง) ัตราละ 26,260
บาท/ ดื น จํานวน 315,120 บาท
(10) ตํา นงผ้ ํานวย ารสถานศึ ษา (ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) ัตรา
ละ 19,860 บาท/ ดื น จํานวน 238,320 บาท
(11) ตํา นง รผ้ชวย (ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) ัตราละ 15,050
บาท/ ดื น จํานวน 180,600 บาท
(12) ตํา นง รผ้ชวย (ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) ัตราละ 15,050
บาท/ ดื น จํานวน 180,600 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
( ง ารศึ ษา)

น้า : 103/217

น้า : 104/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

235,200 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม / าต บ ทน งพนั งาน ร ทศบาล 1 ัตรา ดย
ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) รชํานาญ ารพิ ศษ ัตรา ดื นละ 5,600 บาท/ ดื น จํานวน 67,200
บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( ง ารศึ ษา)
งินวิทยฐานะ
พื่ จาย ปน งินวิทยฐานะ งพนั งาน ร ทศบาล 5 ัตรา ดย ํานวณตั้ง
จายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) รชํานาญ าร 3 ัตราๆ ดื นละ 3,500 บาท/ ดื น จํานวน 126,000
บาท
(2) รชํานาญ ารพิ ศษ ัตรา ๆ ดื นละ 5,600 บาท/ จํานวน 67,200 บาท
(3) ผ้ ํานวย ารสถานศึ ษา (ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) ัตราๆ ดื นละ 3,500
บาท/ ดื น จํานวน 42,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( ง ารศึ ษา)

น้า : 105/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:45

าต บ ทนพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตราประจําปี
พนั งานจ้าง จํานวน 12 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด.วัดส มธาน) จํานวน 3 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด.วัดศิริมง ล) จํานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด.ดงสวาง) จํานวน 2 ัตรา
(4) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด. น งสิม) จํานวน 3 ัตรา
(5) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท. าร งิน ละบัญชี ร.ร. บ.ทต.บึง ง
ลง) จํานวน 1 ัตรา
(6) พนั งานจ้างทั่วไป (ภาร รง ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) จํานวน 1 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

1,914,320 บาท

น้า : 106/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง

จํานวน

40,500 บาท

รวม

4,391,414 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 4 ัตรา ดย ํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศพด.ดงสวาง) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศพด. น งสิม) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพท. าร งิน ละบัญชี ร.ร. บ.ทต.บึง ง
ลง) จํานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างทั่วไป (ภาร รง) จํานวน 1 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( ง ารศึ ษา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ร ทศบาลตามสิทธิที่
วรจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2562
2) นังสื รมบัญชี ลาง ดวนที่สุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง า ม 2559
( ง ารศึ ษา)

น้า : 107/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

ค่าใช้สอย

รวม

1,411,000 บาท

จํานวน

828,100 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า า าร ลางวัน ง
ศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย า าร ลางวันนั รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาลตําบลบึง
ง ลง 169 น จํานวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 828,100 บาท ดังนี้
(1) า า าร ลางวัน (ศพด.วัดสวางวารี) 50 น ๆ ละ 20
บาท จํานวน 245,000 บาท
(2) า า าร ลางวัน (ศพด.ดงสวาง) 23 น ๆ ละ 20 บาท จํานวน 112,700
บาท
(3) า า าร ลางวัน (ศพด. น งสิม) 30 น ๆ ละ 20
บาท จํานวน 147,000 บาท
(4) า า าร ลางวัน (ศพด.วัดศิริมง ล) 33 น ๆ ละ 20
บาท จํานวน 161,700 บาท
(5) า า าร ลางวัน (ศพด.ส มธาน) 33 น ๆ ละ 20
บาท จํานวน 161,700 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 108/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(10) รง าร บรม ี่ยว ับ าร ลี้ยงด ด็ ปฐมวัย
พื่ ปน าใช้จายใน ารฝึ บรมผ้ป ร ง ด็ นั รียนในวัน
ปฐมนิ ทศ ชน าใช้จายใน ารต ตงสถานที่ าใช้จายพิธี ปิด ละปิด า
วัสดุ า รื่ ง ียน ละ ุป รณ์ า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม ละ าใช้จาย
ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2596 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธันวา ม 2556
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 25 น้าที่ 175)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(11) รง าร ง ัน ี า ด็ นั รียนปฐมวัยสถานศึ ษาในสัง ัด ทศบาลตําบล จํานวน
บึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จายใน รง าร ง ัน ี า ด็ นั รียนปฐมวัยสถาน
ศึ ษา สัง ัด ทศบาลตําบลบึง ง ลง ชน าใช้จายใน ารต ตงสถานที่ า
ใช้จายพิธี ปิด ละปิด าวัสดุ า รื่ ง ียน ละ ุป รณ์ า า ารวาง ละ
รื่ งดื่ม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2596 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธันวา ม 2556
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 202)
( ง ารศึ ษา)
(2) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา าจัด าร รียน ารส น จํานวน
(ราย ัว) งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายใน ารจัด าร รียน ารส น (ราย ัว) งศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด
ทศบาลตําบลบึง ง ลง 169 น ๆ ละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 287,300
บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 109/217

50,000 บาท

287,300 บาท

น้า : 110/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(3) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า นังสื รียน งศนย์ จํานวน
พัฒนา ด็ ล็

24,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย นังสื รียนนั รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาลตําบลบึง ง
ลง 120 น ๆ ละ 200 บาท/ปี จํานวน 24,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 11 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)
(4) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า ุป รณ์ าร รียน ง จํานวน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็

24,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย ุป รณ์ าร รียนนั รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาลตําบลบึง
ง ลง 120 น ๆ ละ 200 บาท/ปี จํานวน 24,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 169)
( ง ารศึ ษา)
(5) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา า รื่ ง บบนั รียน
งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
รื่ ง บบนั รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาลตําบลบึง ง
ลง 120 น ๆ ละ 300 บาท/ปี จํานวน 36,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

36,000 บาท
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(6) รง ารสนับสนุน าใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน
งศนย์พัฒนา ด็ ล็

จํานวน

51,600 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จายใน ารพัฒนา ุณภาพผ้ รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาล
ตําบลบึง ง ลง 120 น ๆ ละ 430 บาท/ปี จํานวน 51,600 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 172)
( ง ารศึ ษา)
(7) รง าร ง ันทั ษะทางวิชา ารงานม รรม ารศึ ษาท้ งถิ่น
พื่ ปน าใช้จาย า ้ารวม ง ันทั ษะทางวิชา าร งานม รรม ารศึ ษา
ท้ งถิ่น งสถานศึ ษาในสัง ัด ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2596 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธันวา ม 2556
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 28 น้าที่ 176)
( ง ารศึ ษา)
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(8) รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

พื่ ปน าใช้จายใน ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ชน าวัสดุ ุป รณ์ที่ใช้ใน
ารจัดงาน า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าป้ายประชาสัมพันธ์ าจัด ตรียม
สถานที่ า ง วัญ งรางวัล ละ าใช้จาย ื่นๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2596 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธันวา ม 2556
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 33 น้าที่ 177)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

50,000 บาท
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(9) รง ารจัดนิทรรศ าร สดง ิจ รรมผลงาน ด็ นั รียน
พื่ ปน าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ผย พรประชาสัมพันธ์ ผล ารจัด าร
ศึ ษา ง ด็ นั รียน งสถานศึ ษาในสัง ัด ทศบาล ชน าจัด ตรียม
สถานที่ า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าวัสดุประชาสัมพันธ์ าจัดทํา
วุฒิบัตร ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2596 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธันวา ม 2556
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 176)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
า า าร สริม (นม)
พื่ จัดซื้ า าร สริม (นม) นั รียน งสถานศึ ษาในสัง ัดสํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน ตพื้นที่บริ าร 260 วัน รวม 1,069
น จํานวน 2,173,491บาท ดังนี้
(1) ร.ร.บึง ง ลงวิทยานั รียน จํานวน 380 น
(2) ร.ร. น งสิม นนสวรร ์ จํานวน 90 น
(3) ร.ร. นุบาลสาสนสิทธิ์ ํานวย จํานวน 680 น
พื่ จัดซื้ า าร สริม (นม) นั รียน งสถานศึ ษาในสัง ัด ทศบาลตําบลบึง
ง ลง 260 วัน รวม 329 น จํานวน 668,923 บาท ดังนี้
(1) ศพด.วัดสวางวารี 50 น
(2) ศพด.ดงสวาง 23 น
(3) ศพด. น งสิม 30 น
(4) ศพด.วัดศิริมง ล 33 น
(5) ศพด.ส มธาน 33 น
(6) ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง 160 น
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 169)
( ง ารศึ ษา)

รวม

2,842,414 บาท

จํานวน

2,842,414 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

128,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่ จาย ปน าไฟฟ้าใน รง รียน นุบาล ทศบาล /ศนย์พัฒนา ด็ ล็ รื
า ารสถานที่ที่ ยใน วามด ลรับผิดช บ ง ง ารศึ ษา
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)

าน้ําประปา าน้ําบาดาล
พื่ จาย ปน าน้ําประปาใน รง รียน นุบาล ทศบาล /ศนย์พัฒนา ด็
ล็ รื า ารสถานที่ที่ ยใน วามด ลรับผิดช บ ง ง ารศึ ษา
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)
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าบริ ารสื่ สาร ละ ทร มนา ม

จํานวน

48,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,600,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,600,000 บาท

จํานวน

1,520,000 บาท

พื่ จาย ปน าบริ ารสื่ สาร ละ ทร มนา ม ชน า ทรภาพ ( ทรสาร) า
ท ล ซ์ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุสื่ สาร าสื่ สารผานดาว ทียม าใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน ท ร์ น็ตรวมถึง ิน ท ร์ น็ต าร์ด ละ าสื่ สาร
ื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาช งสัญญาณดาว ทียม ปนต้น ละใ ้ มาย
วามรวมถึง าใช้จาย พื่ ใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว
ับ ารใช้บริ ารใน รง รียน นุบาล ทศบาล /ศนย์พัฒนา ด็ ล็ รื า าร
สถานที่ที่ ยใน วามด ลรับผิดช บ ง ง ารศึ ษา
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)

งิน ุด นุนสวนราช าร
(1) ุด นุน า า าร ลางวัน รง รียนบึง ง ลงวิทยา
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย า าร ลางวันนั รียน ง รง รียนบึง ง ลงวิทยา 200 วัน 380 น ๆ
ละ 20 บาท จํานวน 1,520,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
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(2) ุด นุน า า าร ลางวัน รง รียน นุบาลสาสนสิทธิ์ ํานวย

จํานวน

2,720,000 บาท

จํานวน

360,000 บาท

พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย า าร ลางวันนั รียน ง รง รียน นุบาลสาสนสิทธิ์ ํานวย 200
วัน 680 น ๆ ละ 20 บาท จํานวน 2,720,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
(3) ุด นุน า า าร ลางวัน รง รียน น งสิม นนสวรร ์
พื่ สนับสนุน ละสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา งสถานศึ ษา ปน าใช้
จาย า าร ลางวันนั รียน ง รง รียน น งสิม นนสวรร ์ 200 วัน 90
น ๆ ละ 20 บาท จํานวน 360,000 บาท
- ปนไปตาม นวทาง นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จํานวน 2 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งสาธารณสุ ละสิ่ง วดล้ ม ระดับ ลาง ัตราละ 36,440
บาท/ ดื น จํานวน 437,280 บาท
(2) ัว น้าฝ่ายบริ ารงานสาธารณสุ ละสิ่ง วดล้ ม ัตราละ 28,030
บาท/ ดื น จํานวน 336,360 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งสาธารณสุ ฯ)

รวม

4,026,924 บาท

รวม

2,758,824 บาท

รวม

2,758,824 บาท

จํานวน

773,640 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

85,200 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม / าต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา ดย ํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งสาธารณสุ ละสิ่ง วดล้ ม ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งสาธารณสุ ฯ)
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง งพนั งาน ทศบาล 2 ัตรา ดย ํานวณตั้ง
จายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งสาธารณสุ ละสิ่ง วดล้ ม ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
(2) ัว น้าฝ่ายบริ ารงานสาธารณสุ ละสิ่ง วดล้ ม ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จํานวน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งสาธารณสุ ฯ)
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าต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,694,184 บาท

จํานวน

138,600 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตราประจําปี
พนั งานจ้าง จํานวน 14 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถ ยะ) จํานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 11 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งสาธารณสุ ฯ)

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 14 ัตรา ดย ํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถ ยะ) จํานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 11 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ
ทน ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งสาธารณสุ ฯ)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

รวม

1,208,700 บาท

รวม

189,800 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

29,800 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้ พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจํา ละพนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน วลาราช าร ซึ่ง
ปนงาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่ไม าจทําใน วลาราช ารได้
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินต บ ทน ารปฏิบัติ
งานน วลาราช าร ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ทศบาล ตามสิทธิที่ วร
จะได้รับ
(1) ผ้ ํานวย าร งสาธารณสุ ละสิ่ง วดล้ ม ระดับมัธยมศึ ษา 1
น จํานวน 4,800 บาท/ปี ละระดับปริญญาตรี 1 น
จํานวน 25,000 บาท/ปี
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2562
2) นังสื รมบัญชี ลาง ดวนที่สุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง า ม 2559
( งสาธารณสุ ฯ)
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ค่าใช้สอย

รวม

658,900 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารทั่วไป
พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปน าใช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปน าถาย สาร า ย็บ นังสื รื ้าป นังสื า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รื สิ่งพิมพ์ตางๆ) ละ ปน าจ้าง
มาบริ าร รื าจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภท
นี้ ชน าซั ฟ า ําจัดสิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย์สิน าติด
ตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้ง ทรศัพท์ าติดตั้ง รื่ งรับสัญญาณ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 210)
( งสาธารณสุ ฯ)
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(2) าจ้างพนั งานจ้าง มาบริ าร

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

378,900 บาท

พื่ ปน าจ้างพนั งานจ้าง มา 2 ัตรา ๆ ละ 7,500 บาท/ ดื น จํานวน 12
ดื น
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
( งสาธารณสุ ฯ)
(3) าจ้าง มาฝัง ลบ ยะมลฝ ยใ ้ ทศบาลตําบลศรีพนา
พื่ าจ้าง มาฝัง ลบ ยะมลฝ ยใ ้ ทศบาลตําบลศรีพนา
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 203)
( งสาธารณสุ ฯ)
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
พื่ จาย ปน าวัสดุสํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นังสื รื่ ง ิด ล นาด
ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้า ี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง สาร รื่ งตัด ฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผน
ป้านชื่ สํานั งาน รื นวยงาน ผนป้ายจาราจร รื ผนป้าย
ตางๆ มลี่ มานปรับ สง (ต ผื่น) พรม (ต ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธ
รปจําล ง ระ ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินส ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ช ล์ สมุด ซ ง สาร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ าร์บ น ระดาษไ ฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริ ารประชาชนในสํานั
งาน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

รวม

360,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 125/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่ จาย ปน าวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่ งวัด ระ สไฟฟ้า รื่ งวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตรสํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่ งประจุไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ล ดไฟฟ้า ล ดไฟ ็ม ัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ล ดวิทยุทรานซิต ต ร์ ละชิ้นสวน
วิทยุ ล ถ้วยสาย า าศ รีซีส ต ร์
มฟวิ่ง ยส์ ม ดน ซ ร์ า ล ดฟล รส ซนซ์ บร ร์ สาย า าศ
รื สา า าศสํา รับวิทยุ รื่ งรับ ทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ
รื าซ ม ลาง ดังนี้ ด ลํา พง ผงวงจร ผัง สดงวงจรตางๆ ผง
บัง ับทางไฟ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 126/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุงานบ้านงาน รัว
พื่ จาย ปน าวัสดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานร ง ถ้วย
ชาม ช้ นส้ ม ระจ งา งน้ํา ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่ งบด า าร รื่ งตีไ ไฟฟ้า รื่ งปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้ ุง ้าวไฟฟ้า ระติดน้ําร้ น ระติดน้ํา ็ง ถัง ๊ส ตา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟ สบ น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปุที่น น ปล
ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้ําจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 127/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุ สร้าง
พื่ จาย ปน าวัสดุ สร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไม้
ตางๆ ้ น ีม ชะ ลง จ บ สิ่ว สียม ลื่ ย วาน บไสไม้ ทปวัด
ระยะ รื่ งวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง สวาน ถส้วม างล้างมื ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ท น้ํา ละ ุป รณ์ประปา ท น้ําบาดาล ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 128/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร พทย์

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร พทย์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ชุด รื่ งมื ผาตัด ที่วาง รวย
้ว ระบ ตวง บ้า ล ม ฟัง (Stethoscope) ปล าม นไ ้ ีมถ น
ฟัน รื่ งวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้ พลิง รื่ งนึ่ง รื่ งมื วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ สําลี ละผ้าพัน ผล วชภัณฑ์ ล ฮ ล์ ฟิล์ม ซ รย์ มี
ภัณฑ์ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ ลื ด สายยาง ล ยาง ล ด ้ว ลวด ชื่ ม
งิน ถุงมื ระดาษ ร ง จุ ตาง ๆ สัตว์ ลี้ยง พื่ ารทดล งวิทยาศาสตร์ รื
าร พทย์ ล ด ซ รย์ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)
วัสดุ มพิว ต ร์

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

พื่ จาย ปน าวัสดุ มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รื ทปพิมพ์สํา รับ รื่ งพิมพ์สํา รับ มพิว ต ร์ ตลับผง มึ สํา รับ
รื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ์ (Key board) มน
บ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ต ร์สวิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจายสัญญาณ (Hub) ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ต้น รื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical)
ปนต้น ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 129/217

น้า : 130/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

59,400 บาท

รวม

59,400 บาท

จํานวน

4,900 บาท

รุภัณฑ์สํานั งาน
(1) ต้ ล็ ็บ สาร บบบาน ลื่ น ระจ สง จํานวน 1 ต้
พื่ จาย ปน าจัดซื้ ต้ ล็ ็บ สาร บบบาน ลื่ น ระจ สง
ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมื จับพลาสติ รื ล็
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น ทําจา ล็ นาไมน้ ย วา 05.มม.
ลื่ บด้วยสี ันสนิม
3) ุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ุตสา รรม (ม .)
4) นาดสิน ้า ( ว้าง x ยาว x สง) : 45.7 x 91.4 x 183 ซนติ มตร
5) ปนต้ สาร ล็ บาน ลื่ น ระจ
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 221)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 131/217
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(2) ต้ ล็ ็บ บบฟ ร์ม 15 ลิ้นชั จํานวน 1 ต้
พื่ จาย ปน าจัดซื้ ต้ ล็ ็บ บบฟ ร์ม 15 ลิ้นชั ดยมี ุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1) จัด ็บ 15 ลิ้นชั
2) มื จับฟลาสติ รื ล็
3) ผลิตจา ผน ล็ มี วาม นาไม ิน 0.6 มม. พนสี ลื บ ันสนิม
4) ล งลิ้นชั ใช้ราง ล็ นาทําสีติด ับตัวต้
5) นาด : 37.5X 45.7 X 132 ซนติ มตร ( ว้าง X ลึ X สง)
6) มี ุญ จล็ ลิ้นชั ทั้งชุด (Central Lock)
จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ์
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 221)
( งสาธารณสุ ฯ)

จํานวน

5,500 บาท
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(3) ซฟานั่งรับ

บุนวม นัง ทียม บบ 5 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปน าจัดซื้ ซฟานั่งชุดรับ
บบ 5 ที่นั่ง ดยมี ุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1) ซฟารับ
บบ 3 ที่นั่ง 1 ตัว บบ 1 ที่นั่ง 2 ตัว พร้ ม ต๊ะ ลางวาง
้ว 1 ตัว
2) ซฟานั่งรับ บุนวม นัง ทียม
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 221)
( งสาธารณสุ ฯ)
รุภัณฑ์ มพิว ต ร์
(1) รื่ ง มพิว ต ร์ สํา รับประมวลผล จํานวน 1 ชุด
รื่ ง มพิว ต ร์ สํา รับประมวลผล บบที่ 2 จํานวน 1 ชุด ดยมี
ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑ์รา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
รุภัณฑ์ มพิว ต ร์ ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละสัง ม ประจําปี พ
.ศ. 2562
ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้ ย วา 6 น ลั (6 core) ดยมี
วาม ร็วสัญญาณนา ิ า
พื้นฐานไมน้ ย วา 3.2 GHz ละมี ท น ลยี พิ่มสัญญาณนา ิ าได้ใน รณี
ที่ต้ งใช้ วามสามารถใน ารประมวลผลสง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมน้ ย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พื่ สดงภาพ ดยมี ุณลั ษณะ ยางใด ยาง นึ่ง รื
ดี วา ดังนี้

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

1) ปน ผงวงจร พื่ สดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย วามจํา นาด
ไมน้ ย วา 2 GB รื
2) มี นวยประมวลผล พื่ สดงภาพติดตั้ง ยภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ นวย วามจํา ลั ใน
าร สดงภาพ นาดไมน้ ย วา 2 GB รื
3) มี นวยประมวลผล พื่ สดงภาพที่มี วามสามารถใน ารใช้ นวย วาม
จํา ลั ใน าร สดงภาพ นาดไมน้ ย วา 2 GB
4) มี นวย วามจ า ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มี นาดไมน้ ย
วา 8 GB
5) มี นวยจัด ็บ ้ มล ชนิด SATA รื ดี วา นาด วามจุไมน้ ย
วา 2 TB รื ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมน้ ย วา 240 GB
จํานวน 1 นวย
6) มี DVD-RW รื ดี วา จํานวน 1 นวย
7) มีช ง ชื่ มต ระบบ รื าย (Network Interface)
บบ10/100/1000 Base-T รื ดี วา จํานวนไมน้ ย วา 1 ช ง
8) มีช ง ชื่ มต (Interface) บบ USB 2.0 รื ดี วา ไมน้ ย วา 3 ช ง
9) มี ป้นพิมพ์ ละ มาส์
10) มีจ สดงภาพ นาดไมน้ ย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 221)
( งสาธารณสุ ฯ)
(2) รื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ จํานวน 1 รื่ ง
จํานวน

น้า : 133/217
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พื่ จาย ปน าจัดซื้ รื่ งพิมพ์ชนิด ล ซ ร์/ชนิด LED าว
ดํา ชนิด NetWork บบที่ 2 (33 น้า/นาที) จํานวน 1 รื่ ง ดยมี
ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑ์รา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
รุภัณฑ์ มพิว ต ร์ ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละสัง ม ประจําปี พ
.ศ. 2561 ดังนี้
1) มี วามละ ียดใน ารพิมพ์ไมน้ ย วา 1,200 x 1,200 dpi
2) มี วาม ร็วใน ารพิมพ์รางไมน้ ย วา 33 น้าต นาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์ สาร ลับ น้า ัต นมัติได้
4) มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมน้ ย วา 128 MB
5) มีช ง ชื่ มต (interface) บบ USB 2.0 รื ดี วา จํานวนไมน้ ย วา 1
ชง
6) มีช ง ชื่ มต ระบบ รื าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จํานวนไมน้ ย วา 1 ช ง รื
สามารถใช้งานผาน รื ายไร้สาย (WiFi) ได้
7) มีถาดใส ระดาษได้ไมน้ ย วา 250 ผน
8) สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 221)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 134/217

น้า : 135/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

345,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารป้ ง ัน ละ วบ ุม ร ติดต
พื่ ปน าใช้จาย รง ารป้ ง ัน ละ วบ ุม ร ติดต ชน ร ไ ้ วัด
น ร มื ท้า ปื ย รื ร ระบาด ื่นๆ าทําป้าย ฆษณา าดํา นิน ารใน
ิจ รรมรณรง ์ประชาสัมพันธ์ าวัสดุ ุป รณ์ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 179)
( งสาธารณสุ ฯ)
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(2) รง าร วบ ุม ละป้ ง ัน ร ดส์
พื่ ปน าใช้จาย รง ารป้ ง ัน ละ วบ ุม ร ติด ดส์ ชน าทําป้าย
ฆษณา าดํา นิน ารใน ิจ รรมรณรง ์ประชาสัมพันธ์ าวัสดุ ุป รณ์ าใช้
จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 179)
( งสาธารณสุ ฯ)

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 137/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

งิน ุด นุนสวนราช าร
(1) ุด นุนปศุสัตว์ ํา ภ บึง ง ลง
พื่ สนับสนุน ารดํา นินงาน งปศุสัตว์ ํา ภ บึง ง ลง ตามพระราชดํา
ริ ารดํา นินงานสํารวจ ละ วบ ุม ร พิษสุนั บ้า ละ ร ื่นๆ ที่ ี่ยว ับ
สัตว์ส น สัตว์ปล ด ร นปล ดภัย ตาม นังสื สั่ง าร
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารจัดสวัสดิภาพสัตว์ ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
ม รา ม 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว
1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว
1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2 /ว
827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุน ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
7) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745
ลงวันที่ 31 สิง า ม 2560
8) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 15 น้าที่ 182)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 138/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปนสาธารณประ ยชน์
(1) ุด นุน ณะ รรม ารชุมชน/ มบ้าน ด้านสาธารณสุ
พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ณะ รรม ารชุมชน/ มบ้าน จัดทํา รง ารตาม นว
ทางพระราชดําริ ด้านสาธารณสุ ชุมชนละ 20,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2596 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศ ณะ รรม าร าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ รป ร งสวนท้ ง
ถิ่น รื่ ง ลั ณฑ์ ารสนับสนุน ง ง ์ ารบริ ารจัง วัด ทศบาล ละ
ง ์ ารบริ ารสวนตําบลใน ารใ ้บริ ารสาธารณะ ลงวันที่ 23
พฤศจิ ายน 2552
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุน ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745
ลงวันที่ 31 สิง า ม 2560
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 16 น้าที่ 182)
( งสาธารณสุ ฯ)

จํานวน

240,000 บาท

น้า : 139/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

1,743,420 บาท

รวม

1,474,620 บาท

รวม

1,474,620 บาท

งิน ดื นพนั งาน

จํานวน

779,160 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จํานวน 2 ัตรา พร้ ม งินปรับ
ปรุง งิน ดื นประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งสวัสดิ ารสัง ม (นั บริ ารงานสวัสดิ ารสัง ม ระดับ
ลาง) ัตราละ 39,190 บาท/ ดื น จํานวน 470,280 บาท
(2) นั พัฒนาชุมชนชํานาญ าร ัตราละ 25,740 บาท/ ดื น จําน
วน 308,880 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งสวัสดิ ารสัง ม)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน

จํานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม / าต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา ดย ํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งสวัสดิ ารสัง ม (นั บริ ารงานสวัสดิ ารสัง ม ระดับ
ลาง) ัตราละ 5,600 บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 140/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งินประจําตํา นง

จํานวน

67,200 บาท

พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง งพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา ดย ํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งสวัสดิ ารสัง ม (นั บริ ารงานสวัสดิ ารสัง ม ระดับ
ลาง) ัตราละ 5,600 บาท/ ดื น จํานวน 67,200 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งสวัสดิ ารสัง ม)
าต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

507,720 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตรา
ประจําปีพนั งานจ้าง จํานวน 4 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดัง
นี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพท.นั พัฒนาชุมชน) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 2 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 141/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 4 ัตรา ดย ํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ดังนี้
1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพท.นั พัฒนาชุมชน) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 2 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งสวัสดิ ารสัง ม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบ้าน
พื่ จาย ปน า ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี้
(1) นั พัฒนาชุมชนชํานาญ าร ัตราละ 2,000 บาท/ ดื น จํานวน 24,000
บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน ง ้าราช ารสวนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

53,340 บาท

รวม

174,000 บาท

รวม

24,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

น้า : 142/217
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ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารทั่วไป
พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปน าใช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปน าถาย สาร า ย็บ นังสื รื ้าป นังสื า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รื สิ่งพิมพ์ตางๆ) ละ าจ้าง มาบริ าร รื า
จ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน าซั ฟ า
ําจัดสิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย์สิน าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้ง
ประปา าติดตั้ง ทรศัพท์ าติดตั้ง รื่ งรับสัญญาณตางๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 210)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 143/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 210)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 144/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน

รวม

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุสํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นังสื รื่ ง ิด ล นาด
ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้า ี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง สาร รื่ งตัด ฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผน
ป้านชื่ สํานั งาน รื นวยงาน ผนป้ายจาราจร รื ผนป้าย
ตางๆ มลี่ มานปรับ สง (ต ผื่น) พรม (ต ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธ
รปจําล ง ระ ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินส ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ช ล์ สมุด ซ ง สาร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ าร์บ น ระดาษไ ฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริ ารประชาชนในสํานั
งาน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสวัสดิ ารสัง ม)
วัสดุ มพิว ต ร์

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

พื่ จาย ปน าวัสดุ มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รื ทปพิมพ์สํา รับ รื่ งพิมพ์สํา รับ มพิว ต ร์ ตลับผง มึ สํา รับ
รื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ์ (Key board) มน
บ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ต ร์สวิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจายสัญญาณ (Hub) ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ต้น รื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical)
ปนต้น ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 145/217

น้า : 146/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

64,800 บาท

รวม

64,800 บาท

จํานวน

64,800 บาท

รุภัณฑ์สํานั งาน
(1) รื่ งปรับ า าศ พร้ มติดตั้ง จํานวน 2 ชุด
พื่ จาย ปน าจัดซื้ รื่ งปรับ า าศชนิดตั้งพื้น รื วน จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 32,400 บาท
ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑ์รา า ลาง ละ ุณลั ษณะตาม
บัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ์ ดังนี้
1) นาดที่ ํา นด ปน นาดไมต่ํา วา 24,000 บีทีย
2) รา าที่ ํา นด ปนรา าที่รวม าติดตั้ง
3) รื่ งปรับ า าศที่มี วามสามารถใน ารทํา วาม ย็น นาดไม ิน 40,000
บีทีย ต้ งได้รับ ารรับร งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ุตสา รรม ละฉลา
ประ ยัด บ ร์ 5
4) ต้ ง ปน รื่ งปรับ า าศที่ประ บสํา ร็จรปทั้งชุด
5) รื่ งปรับ า าศที่มีระบบฟ า าศ ชน ผนฟ า าศ ตะ รง
ไฟฟ้า (Electric grids) รื ผลิดประจุไฟฟ้า (lonizer) ปนต้น สามารถดั จับ
นุภา ฝุ่นละ ง ละ ุป รณ์สามารถทํา วามสะ าดได้ รายละ ียด พิ่ม
ติม ฯลฯ จัด าใ ้ ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ์ ลาง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 222)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 147/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งิน ุด นุนสวนราช าร
(1) ุด นุน ลา าชาดจัง วัดบึง า
พื่ สนับสนุน ารดํา นินงาน ลา าชาดจัง วัดบึง า
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุน ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
มษายน 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิง า ม 2561
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลงวันที่ 24
ันยายน 2561
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 24 น้าที่ 189)
(สํานั งานปลัด)

น้า : 148/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารจัดงานวันสง รานต์ ละวันผ้สง ายุ
พื่ ปน าใช้จายจัดงานวันสง รานต์ ละวันผ้สง ายุ ชน า า าร า รื่ ง
ดื่ม า งรางวัล รวมทั้ง าบริ ารที่ ี่ยว นื่ ง ับ าร ลี้ยงรับร ง ละ าใช้
จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 ม.ย
. 2556
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 207)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 149/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

430,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

330,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่ จาย ปน าวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถ
ซ ม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่ งวัด ระ สไฟฟ้า รื่ งวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตรสํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่ งประจุไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ล ดไฟฟ้า ล ดไฟ ็ม ัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ล ดวิทยุทรานซิต ต ร์ ละชิ้นสวน
วิทยุ ล ถ้วยสาย า าศ รีซีส ต ร์
มฟวิ่ง ยส์ ม ดน ซ ร์ า ล ดฟล รส ซนซ์ บร ร์ สาย า าศ
รื สา า าศสํา รับวิทยุ รื่ งรับ ทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ
รื าซ ม ลาง ดังนี้ ด ลํา พง ผงวงจร ผัง สดงวงจรตางๆ ผง
บัง ับทางไฟ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
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วัสดุสํารวจ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุสํารวจ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ บันใด ลมิ นียม รื่ งมื
ะสลั รื่ งมื ดึงสาย ทรศัพท์ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
วัสดุ ื่น
พื่ จาย ปน าวัสดุ ื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ มิ ต ร์น้ํา มิ ต ร์ไฟฟ้า สม
รื ตะ รง ันสวะ ัว ชื่ ม ส ัววาล์ว ปิด-ปิด ๊ส ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ปน าไฟฟ้าในสํานั งาน/ในที่สาธารณะ รื า ารสถานที่ที่ ย
ใน วามด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( งชาง)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า สร้างสิ่งสาธารณป ภ
(1) รง ารไฟฟ้าส งสวางภายใน ต มบ้านทรายท ง
พื่ จาย ปน าติดตั้งระบบไฟฟ้าส งสวางภายใน ต มบ้านทรายท ง ดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส งสวาง (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง
ํา นด)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 27 น้าที่ 165)
( งชาง)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

520,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

520,000 บาท

จํานวน

520,000 บาท

งิน ุด นุนสวนราช าร
(1) าติดตั้งระบบ ม้ ปลงไฟฟ้า จํานวน 1 ม้ ปลง
พื่ จาย ปน าติดตั้งระบบ ม้ ปลงไฟฟ้าบริ วณสวน ฉลิมพระ ียรติ
ทศบาลตําบลบึง ง ลง ดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ติดตั้งระบบ ม้ ปลงไฟฟ้าที่มี นาด (รายละ ียดตามสํานั งานไฟฟ้าสวน
ภมิภา ํา นด)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุน ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
มษายน 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิง า ม 2561
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลงวันที่ 24
ันยายน 2561
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง (ฉบับที่ 2) ลําดับที่ 1 น้าที่ 17)
( งชาง)
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งานสวนสาธารณะ

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุ าร ษตร
พื่ จาย ปน าวัสดุ ษตร ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้
ียว สปริง ล ร์ จ บ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ ราดซี่พรวนดิน
ระ วาง ถว รื่ งดั มลง ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดังนี้
ปุ๋ย ยาป้ ง ัน ละ ําจัดศัตรพืช ละสัตว์ า ารสัตว์ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง
(1) รง ารปรับปรุงภมิทัศน์สวน ฉลิมพระ ียรติฯ
พื่ จาย ปน าดํา นิน รง ารปรับปรุงภมิทัศน์สวน ฉลิมพระ ียรติสม ด็จ
พระ จ้า ย ้ว ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. ปรับปรุงภมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะใ ้สมบรณ์ยิ่ง ึ้น ได้ บริ วณสวน
ด้าน น้าทาง ้า ละทาง ดิน ดยร บสวน, ศาลาพั ผ น ย นใจ ฯล (ราย
ละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ้า ี้นั่ง ัลล ยด์ ลาง จ้ง นาดยาวไมน้ ย วา 100 ซม. จํานวน 12 ตัว
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น. พ.ศ. 2548 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ที่มท 0808.2/ว2536 ลงวันที่ 16
พฤศจิ ายน 2560
5) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 18 น้าที่ 158)
( งสาธารณสุ ฯ)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

732,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

582,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารจัด าร ยะ ยางยั่งยืน
พื่ ปน าใช้จาย รง ารธนา าร ยะ ละ ารบริ ารจัด าร ยะ ยาง
ยั่งยืน ปน ารจัด าร ยะที่ต้นทาง งชุมชน ตามน ยบาย งผ้วาราช าร
จัง วัด ละ นังสื สั่ง าร ชน าจัด บรม าวัสดุ ุป รณ์ ละ ารศึ ษาด
งาน าใช้จายใน ารทําป้าย ฆษณา ารณรง ์ประชาสัมพันธ์ ละ าใช้จาย
ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติรั ษา วามสะ าด ละ วาม ปนระ บียบ รียบร้ ย งบ้าน
มื ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่ ง ารจัด ารมลฝ ย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.5/ 0263 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2561
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
7) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2562
8) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ์ 2562
9) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว
1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 203)
( งสาธารณสุ ฯ)
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(2) รง าร บรมประชาชน ยาวชน าสาสมั รท้ งถิ่นรั ล ( ถล.)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่ ปน าใช้จายใน รง าร บรมประชาชน ยาวชน าสาสมั รท้ งถิ่นรั
ล ( ถล.) ใ ้มี วามร้ ละใน รื่ ง ารด วามสะ าด วามปล ดภัย งสิ่ง
วดล้ ม ชน า า าร า รื่ งดื่ม าต บ ทนวิทยา ร าวัสดุ ุป รณ์ า
รณรง ์ประชาสัมพันธ์ รื าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติรั ษา วามสะ าด ละ วาม ปนระ บียบ รียบร้ ย งบ้าน
มื ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 204)
( งสาธารณสุ ฯ)
าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 210)
( งสาธารณสุ ฯ)
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะ ละ นสง
พื่ จาย ปน าวัสดุยานพา นะ ละ นสง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม รง ุญ จ
ปา ตาย ุญ จ ลื่ น ีมล็ ล็ ียร์ ล็ ลัดซ์ ระจ ้งมน ล็ พวง
มาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามัน บร น๊ ต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม ร ง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่ งยนต์ ( ะไ ล) ชุด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้ น้ํา บต ต ร์รี่ จานจาย ล้ ถังน้ํามัน ไฟ
บร าจาจั รยาน ตลับล ปืน ระจ ม ง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

รวม

362,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จํานวน

282,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส ุงต้ม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่ ง ถาน ๊าซ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)
วัสดุ รื่ ง ตง าย
พื่ จาย ปน าวัสดุ รื่ ง ตง าย ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ รื่ ง
บบ สื้ าง ง ผ้า รื่ ง มายยศ ละสัง ัด ถุง ท้า ร ง ท้า ็ม
็ด มว ผ้าผ
รื่ ง ตง ายชุดฝึ น ละ ร ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง
(1) ปรับปรุงบํารุงรั ษาบ บําบัดสิ่งปฏิ ล ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุง ละบํารุงรั ษาบ บําบัดสิ่งปฏิ ล ทศบาล
ตําบลบึง ง ลง ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. พื้นที่สํา รับปรับปรุง ละบํารุงรั ษาบ บําบัดสิ่งปฏิ ล ทศบาลตําบลบึง
ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 204)
( งสาธารณสุ ฯ)
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารฝึ บรม ารจัด ารน้ํา สีย ละ ารจัด ารสิ่งปฏิ ลใน รัว รื น
พื่ ปน าใช้จายใน ารดํา นิน ารฝึ บรม ารจัด ารน้ํา สีย ละ ารจัด าร
สิ่งปฏิ ลใน รัว รื น ชน าใช้จายใน ารต ตงสถานที่ าใช้จายพิธี ปิด
ละปิด าวัสดุ า รื่ ง ียน ละ ุป รณ์ า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม ละ
าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติรั ษา วามสะ าด ละ วาม ปนระ บียบ รียบร้ ย งบ้าน
มื ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 8 น้าที่ 205)
( งสาธารณสุ ฯ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง าร ุ้ม ร ง ด็ ละป้ ง ัน าร ้ามนุษย์
พื่ ปน าใช้จายใน รง าร รื่ าย ุ้ม ร ง ละป้ ง ัน ้ามนุษย์ ชน า
า าร า รื่ งดื่ม าต บ ทนวิทยา ร าวัสดุ ุป รณ์ รื าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ุ้ม ร ง ด็ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติป้ ง ัน ละปราบปราม าร ้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
3) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
7) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 16 น้าที่ 186)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 162/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(2) รง ารสนับสนุนจัดทํา ผนชุมชน
พื่ ปน าใช้จายจัดทํา ผนชุมชนใน ต ทศบาล ชน าวัสดุ
ุป รณ์ ระดาษ รื่ ง ียน าดํา นิน ารฝึ บรมผ้ ทนชุมชน รื าใช้
จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ 2548 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553 รื่ ง ารสนับสนุน าร ับ ลื่ น ผนชุมชน ส ารพัฒนาท้ ง
ถิ่น ละจัง วัด บบบรณา าร
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 10 น้าที่ 185)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 163/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(3) รง ารฝึ บรม าชีพ ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จายฝึ บรม าชีพ ยาวชน ละประชาชนใน ต
ทศบาล ชน า า าร รื่ งดื่ม าต บ ทนวิทยา ร าวัสดุ ุป รณ์ที่ใช้
ใน ารฝึ บรม าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 190)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 164/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(4) รง าร รื ายยุติ วามรุน รงต ด็ ละสตรี
พื่ ปน าใช้จาย รง ารยุติ วามรุน รงต ด็ ละสตรี ชน า
า าร รื่ งดื่ม าต บ ทนวิทยา ร าวัสดุ ุป รณ์ที่ใช้ใน ารฝึ
บรม าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 17 น้าที่ 187)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 165/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(5) รง ารสง สริมใ ้ประชาชนยึด ลั ตามปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง
พื่ ปน าใช้จาย ชน า า าร รื่ งดื่ม าสัมมนา ุณวิทยา ร าวัสดุ
ุป รณ์ที่ใช้ใน ารฝึ บรม าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
1659 ลงวันที่ 24 สิง า ม 2553
7) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว
1953 ลงวันที่ 17 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 167)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 166/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(6) รง ารสง สริม ละพิทั ษ์สิทธิ นพิ าร
พื่ ปน าใช้จายฝึ บรมตาม รง ารสง สริม ละพิทั ษ์สิทธิ น
พิ าร ชน า า าร า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าต บ ทนวิทยา ร า
วัสดุ ุป รณ์ รื าใช้จาย ื่นๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติสง สริม ละพัฒนา ุณภาพชีวิต นพิ าร พ.ศ. 2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 18 น้าที่ 187)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 167/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(7) รง ารสง สริมสุ ภาวะผ้สง ายุ
พื่ ปน าใช้จาย รง ารสง สริมสุ ภาวะผ้สง ายุ ชน า า าร รื่ ง
ดื่ม าต บ ทนวิทยา ร าวัสดุ ุป รณ์ที่ใช้ใน ารฝึ บรม าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 15 น้าที่ 186)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 168/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(8) รง ารวัย รียนวัยใสรั ยางไรไมใ ้ สี่ยง
พื่ ปน าใช้จาย รง ารวัย รียนวัยใสรั ยางไรไมใ ้ สี่ยง ารใ ้ วามร้
ารป้ ง ัน ละ ้ไ ปัญ า ารมี พศสัมพันธ์ นวัย ัน วร ารตั้ง รรภ์ใน
วัยรุน ชน า า าร รื่ งดื่ม าต บ ทนวิทยา ร าวัสดุ ุป รณ์ รื า
ใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติป้ ง ัน ละ ้ไ ปัญ า ารตั้ง รรภ์ในวัยรุน พ.ศ. 2559
4) พระราชบัญญัติสง สริมพัฒนา ด็ ละ ยาวชน งชาติ พ.ศ. 2560
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
7) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 19 น้าที่ 187)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 169/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(9) รง ารป้ ง ันภัย ละ ้ไ ปัญ ายา สพติด
พื่ ปน าใช้จายใน ารดํา นินป้ ง ันภัย ละ ้ไ ปัญ ายา สพติด ชน า
รณรง ์ าประชาสัมพันธ์ า า าร า บี้ย ลี้ยง าวัสดุ ุป รณ์ ตล ดจน า
ใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่มา ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
7) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภา ม 2561
8) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
3334 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2561
9) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 193)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 170/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปนสาธารณประ ยชน์
(1) ุด นุนสภา ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ารดํา นินงาน งสภา ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตําบล
บึง ง ลง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสง สริม ารพัฒนา ด็ ละ ยาวชน งชาติ พ.ศ. 2550
ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุน ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ 4676 ลงวันที่ 21
สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
มษายน 2560
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิง า ม 2561
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลงวันที่ 24
ันยายน 2561
8) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 191)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 171/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(2) ุด นุนชมรมผ้สง ายุ ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ารดํา นินงาน งชมรมผ้สง ายุ ทศบาลตําบลบึง ง
ลง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุน ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
มษายน 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิง า ม 2561
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลงวันที่ 24
ันยายน 2561
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 191)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 172/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง าร ง ัน ี าชุมชนสัมพันธ์ต้านยา สพติด
พื่ ปน าใช้จาย ารจัด าร ง ัน ี าสัมพันธ์ต้านยา สพติด ชน าวัสดุ
ุป รณ์ ี าที่ใช้ใน ารฝึ ซ้ ม ละ าร ง ัน า งินรางวัล าถ้วยรางวัล า
า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าต บ ทน รรม ารฯ าใชจาย ี่ยว ับ ารประชา
สัมพันธ์งาน าจัด ตรียมสนาม ง ัน ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553 รื่ ง มาตร ารประ ยัดใน าร บิ าใช้จาย
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 201)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 173/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(2) รง ารจัด า ุป รณ์ ี าสนับสนุนชุมชน ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ ปน ารสง สริมใ ้ ยาวชน ประชาชน สนใจใน ี า ได้
ําลัง ดย าร
ลน ี าในชุมชน ละ มบ้าน ประ บ ับ ปน ารพัฒนา ี า งศนย์ ี า
มบ้าน ละตําบล ตล ดจน ปน ารรณรง ์ป้ ง ันยา สพติดตามน ยบาย
งรัฐบาล ดยใช้ ี า ปนศนย์ ลาง ัน ปน น้าที่ ง ทศบาลตําบลบึง ง
ลง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 201)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

60,000 บาท

น้า : 174/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

1,050,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

720,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

720,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง ารจัดงาน ง รื ประจําปี
พื่ ปน าใช้จาย ิจ รรมงาน ง รื ประจําปี ชน าวัสดุ ุป รณ์ที่ใช้ใน
าร ง ัน า งินรางวัล าถ้วยรางวัล า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าต บ
ทน รรม ารฯ าป้ายตาง ๆ าจัด ตรียมสถานที่ ละ าใช้จาย ื่นๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553 รื่ ง มาตร ารประ ยัดใน าร บิ าใช้จาย
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 ม.ย. 2556
รื่ ง ลั ณฑ์ ี่ยว ับ าร บิ าใช้จายใน ารจัดงานตาง ๆ ี่ยว ับ าร
ด ลสง สริม ละบํารุงรั ษาจารีตประ พณี ละวัฒนธรรม ันดี ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 207)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 175/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(2) รง ารจัดงานประ พณีล ย ระทงประจําปี
พื่ ปน าใช้จาย ิจ รรมงานประ พณีล ย ระทง ชน าวัสดุ ุป รณ์ที่ใช้
ใน าร ง ัน า งินรางวัล าถ้วยรางวัล า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าต บ
ทน รรม ารฯ าป้ายตาง ๆ าจัด ตรียมสถานที่ ละ าใช้จาย ื่นๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553 รื่ ง มาตร ารประ ยัดใน าร บิ าใช้จาย
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 ม.ย. 2556
รื่ ง ลั ณฑ์ ี่ยว ับ าร บิ าใช้จายใน ารจัดงานตาง ๆ ี่ยว ับ าร
ด ลสง สริม ละบํารุงรั ษาจารีตประ พณี ละวัฒนธรรม ันดี ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 206)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 176/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

(3) รง ารจัดงานประ พณีบุญบั้งไฟประจําปี
พื่ ปน าใช้จาย ิจ รรมงานบุญบั้งไฟ ชน าวัสดุ ุป รณ์ที่ใช้ใน าร ง
ัน า งินรางวัล าถ้วยรางวัล า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าต บ ทน
รรม าร าใช้จาย ี่ยว ับ ารประชาสัมพันธ์งาน าจัด ตรียมสถานที่จัด
งาน ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553 รื่ ง มาตร ารประ ยัดใน าร บิ าใช้จาย
7) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 ม.ย. 2556
รื่ ง ลั ณฑ์ ี่ยว ับ าร บิ าใช้จายใน ารจัดงานตาง ๆ ี่ยว ับ าร
ด ลสง สริม ละบํารุงรั ษาจารีตประ พณี ละวัฒนธรรม ันดี ง ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 207)
( ง ารศึ ษา)

จํานวน

560,000 บาท

น้า : 177/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง
(1) จัดตั้งศนย์บริ ารนั ท ง ที่ยว มบ้าน OTOP นวัตวิถีดงสวาง
พื่ จาย ปน าดํา นิน รง ารปรับปรุงศาลาประชา ม ปนศนย์ OTOP นวัต
วิถีดงสวาง สํา รับใช้ใน าร ็บ ละจํา นายผลิตภัณฑ์ OTOP มีลั ษณะ
งาน ดยสัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างปรับปรุงศาลาประชา ม นาด 7.00 ม. x 12.00 ม. (ราย
ละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 206)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 178/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปนสาธารณประ ยชน์
(1) ุด นุนสภาวัฒนธรรม ํา ภ บึง ง ลง
พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ารดํา นินงาน งสภาวัฒนธรรม ํา ภ บึง ง ลง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ุด นุน ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
มษายน 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
สิง า ม 2561
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลงวันที่ 24
ันยายน 2561
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 10 น้าที่ 208)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 179/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง าร ึ้นภ ดบึง ทึ่งวัฒนธรรม ํา ภ บึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จาย รง าร ึ้นภ ดบึง ทึ่งวัฒนธรรม ํา ภ บึง ง ลง ชน า
วัสดุ ุป รณ์ที่ใช้ใน าร ง ัน า งินรางวัล าถ้วยรางวัล า า ารวาง ละ
รื่ งดื่ม าต บ ทน รรม าร าใช้จาย ี่ยว ับ ารประชาสัมพันธ์งาน า
จัด ตรียมสถานที่จัดงาน ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553 รื่ ง มาตร ารประ ยัดใน าร บิ าใช้จาย
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 202)
(สํานั งานปลัด)

น้า : 180/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จํานวน 2 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง งิน
ดื นประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งชาง (นั บริ ารงานชาง ระดับต้น) ัตราละ 26,980
บาท/ ดื น จํานวน 323,760 บาท
(2) ัว น้าฝ่าย าร ยธา ัตราละ 26,980 บาท/ ดื น จํานวน 323,760 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งชาง)

รวม

3,531,560 บาท

รวม

2,186,760 บาท

รวม

2,186,760 บาท

จํานวน

647,520 บาท

น้า : 181/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งินประจําตํา นง

จํานวน

60,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจําตํา นง งพนั งาน ทศบาล 2 ัตรา ดย ํานวณตั้ง
จายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ ํานวย าร งชาง (นั บริ ารงานชาง ระดับต้น) ัตราละ 3,500
บาท/ ดื น จํานวน 42,000 บาท
(2) ัว น้าฝ่าย าร ยธา (นั บริ ารงานชาง ระดับต้น) ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จํานวน 18,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
( งชาง)
าจ้างล จ้างประจํา
จํานวน

240,480 บาท

พื่ จาย ปน งิน าจ้าง งล จ้างประจํา 1 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง
ประจําปี ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งาน ับรถ รน จํานวน 1 ัตรา ๆ ละ 20,040
บาท/ ดื น จํานวน 240,480 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
5) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวัน
ที่ 17 มษายน 2561
( งชาง)

น้า : 182/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

าต บ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,134,720 บาท

พื่ จาย ปน าต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัตราประจําปี
พนั งานจ้าง จํานวน 9 ัตรา ดย ํานวณตั้งจายไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชางไฟฟ้า) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชาง ยธา) จํานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 6 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง

จํานวน

104,040 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 8 ัตรา ดย ํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชางไฟฟ้า) จํานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชาง ยธา) จํานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 6 ัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ลสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประ ยชน์ต บ ทน
ื่น ปนรายจายที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น าจจายได้ พ.ศ. 2559
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
4) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 ร ฏา ม 2558
( งชาง)

น้า : 183/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์

ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น

พื่ จาย ปน าต บ ทน ณะ รรม าร ํา นดรา า ลาง ณะ รรม ารจัด
ทํารป บบรายงาน สร้าง ผ้่ วบ ุมงาน สร้าง ง ง ์ รป ร งสวน
ท้ งถิ่น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
พฤศจิ ายน 2553 รื่ ง าร บิ าต บ ทน ณะ รรม ารดํา นิน าร
ซื้ รื ารจ้าง ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง ละผ้ วบ ุมงาน สร้าง
ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุ
ภา รัฐ พ.ศ. 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1712 ลงวันที่ 28 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวง าร ลัง ดวนที่สุด ที่ 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
ันยายน 2560
( งชาง)
าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จาย ปน าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ ้ พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจํา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน วลาราช าร ซึ่ง ปน
งาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่ไม าจทําใน วลาราช ารได้
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินต บ ทน ารปฏิบัติ
งานน วลาราช าร ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
( งชาง)

รวม

1,107,800 บาท

รวม

207,800 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 184/217
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า ชาบ้าน

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

4,800 บาท

พื่ จาย ปน า ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ
(1) ัว น้าฝ่าย าร ยธา (นั บริ ารงานชาง) ัตราละ 4,000
บาท/ ดื น จํานวน 48,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน ง ้าราช ารสวนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( งชาง)
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ทศบาล ตามสิทธิที่ วร
จะได้รับ
(1) ัว น้าฝ่าย าร ยธา (นั บริ ารงานชาง) ระดับมัธยมศึ ษา 1
น จํานวน 4,800 บาท/ปี
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2562
2) นังสื รมบัญชี ลาง ดวนที่สุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ์ 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง า ม 2559
( งชาง)
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ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารทั่วไป
พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ปน าใช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปน าถาย สาร า ย็บ นังสื รื ้าป นังสื า ฆษณา ละ ผย
พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รื สิ่งพิมพ์ตางๆ) ละ าจ้าง มาบริ าร รื า
จ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน าซั ฟ า
ําจัดสิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย์สิน าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้ง
ประปา าติดตั้ง ทรศัพท์ าติดตั้ง รื่ งรับสัญญาณตางๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 210)
( งชาง)

น้า : 186/217
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าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 210)
( งชาง)

จํานวน

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
พื่ จาย ปน าวัสดุสํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นังสื รื่ ง ิด ล นาด
ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้า ี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง สาร รื่ งตัด ฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผน
ป้านชื่ สํานั งาน รื นวยงาน ผนป้ายจาราจร รื ผนป้าย
ตางๆ มลี่ มานปรับ สง (ต ผื่น) พรม (ต ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธ
รปจําล ง ระ ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินส ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ช ล์ สมุด ซ ง สาร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ าร์บ น ระดาษไ ฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริ ารประชาชนในสํานั
งาน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

รวม

600,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงาน รัว
พื่ จาย ปน าวัสดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานร ง ถ้วย
ชาม ช้ นส้ ม ระจ งา งน้ํา ที่น น ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่ งบด า าร รื่ งตีไ ไฟฟ้า รื่ งปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้ ุง ้าวไฟฟ้า ระติดน้ําร้ น ระติดน้ํา ็ง ถัง ๊ส ตา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟ สบ น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปุที่น น ปล
ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้ําจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 189/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุ สร้าง
พื่ จาย ปน าวัสดุ สร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไม้
ตางๆ ้ น ีม ชะ ลง จ บ สิ่ว สียม ลื่ ย วาน บไสไม้ ทปวัด
ระยะ รื่ งวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง สวาน ถส้วม างล้างมื ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ท น้ํา ละ ุป รณ์ประปา ท น้ําบาดาล ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

จํานวน

200,000 บาท

น้า : 190/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุยานพา นะ ละ นสง
พื่ จาย ปน าวัสดุยานพา นะ ละ นสง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม รง ุญ จ
ปา ตาย ุญ จ ลื่ น ีมล็ ล็ ียร์ ล็ ลัดซ์ ระจ ้งมน ล็ พวง
มาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามัน บร น๊ ต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม ร ง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่ งยนต์ ( ะไ ล) ชุด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้ น้ํา บต ต ร์รี่ จานจาย ล้ ถังน้ํามัน ไฟ
บร าจาจั รยาน ตลับล ปืน ระจ ม ง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 191/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปน าวัสดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส ุงต้ม น้ํามัน ชื้ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่ ง ถาน ๊าซ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร พทย์
พื่ จาย ปน าวัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร พทย์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ทราย ะ บท วั ซีน สําลี ละผาพัน ผล วชภัณฑ์ ล ฮ ล์ มี
ภัณฑ์ ซิ จน น้ํายาตางๆ สายยาง ล ยาง ล ด ้ว ถึงมื ระดาษ
ร ง จุ ตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

วัสดุ มพิว ต ร์

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

พื่ จาย ปน าวัสดุ มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดุสิ้น ปลื ง
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่ ใช้ ล้วย มสิ้น ปลื ง มด
ไป ปรสภาพ รื ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลา ันสั้นไม งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รื ทปพิมพ์สํา รับ รื่ งพิมพ์สํา รับ มพิว ต ร์ ตลับผง มึ สํา รับ
รื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะไ ล
- ได้ สิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะไ ลสํา รับ ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซ มบํารุงป ติ รื า
ซ ม ลาง ดังนี้ ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ์ (Key board) มน
บ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ต ร์สวิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจายสัญญาณ (Hub) ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปน
ต้น รื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical)
ปนต้น ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

น้า : 192/217

น้า : 193/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:46

วัสดุ ื่น
พื่ จาย ปน าวัสดุ ื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดุ งทน
- ได้ สิ่ง งที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี ายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รื มื่ นําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด สีย าย ไมสามารถซ ม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ
้ มล ฯลฯ
- ได้ มิ ต ร์ มิ ต ร์ไฟฟ้า สม รื ตะ รง ันสวะ ัว ชื่ ม ๊ส ัววาล์ว
ปิด-ปิด ๊ส ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 194/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

237,000 บาท

รวม

37,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

รุภัณฑ์สํานั งาน
(1) ต้ ล็ ็บ สาร บบบานทึบ จํานวน 3 ต้
พื่ จาย ปน าจัดซื้ ต้ ล็ ็บ สาร บบบานทึบ จํานวน 3 ต้ ๆ
ละ 5,000 บาท ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมื จับชนิดบิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) ต้ ล็ มี นาด วามสง 185 ซม. ว้าง 90 ซม. ลึ 45.7 ซม
4) ลื บสี ันสนิม
5) ุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ุตสา รรม (ม )
จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ์
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 224)
( งชาง)

รุภัณฑ์ มพิว ต ร์
(1) รื่ ง มพิว ต ร์ สํา รับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด
พื่ จาย ปน าจัดซื้ รื่ ง มพิว ต ร์ สํา รับงานประมวลผล บบที่ 1
จํานวน 1 ชุด
- ดยมี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑ์รา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
รุภัณฑ์ มพิว ต ร์ ง ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ
สัง ม ประจําปี 2562 ดังนี้
ุณลั ษณะพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

1) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้ ย วา 4 น ลั (4 core) ดยมี
วาม ร็วสัญญาณนา ิ าพื้นฐานไมน้ ย วา 2.8 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม
สัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ วามสามารถใน ารประมวลผล
สง จํานวน 1 นวย
2) นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา บบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมน้ ย วา 8 MB
3) มี นวยประมวลผล พื่ สดงภาพ ดยมี ุณลั ษณะ ยางใด ยาง นึ่ง รื
ดี วา ดังนี้
3.1 ปน ผงวงจร พื่ สดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย วามจํา
นาดไมน้ ย วา 2 GB รื
3.2 มี นวยประมวลผล พื่ สดงภาพติดตั้ง ยภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้ นวย วามจํา ลั ใน าร สดงภาพ นาดไม
น้ ย วา 2 GB รื
3.3 มี นวยประมวลผล พื่ สดงภาพที่มี วามสามารถใน ารใช้ นวย
วามจํา ลั ใน าร สดงภาพ นาดไมน้ ย วา 2 GB
4) มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มี นาดไมน้ ย
วา 4 GB
5) มี นวยจัด ็บ ้ มล ชนิด SATA รื ดี วา นาด วามจุไมน้ ย
วา 1 TB รื ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมน้ ย วา 120 GB
จํานวน 1 นวย
6) มีDVD-RW รื ดี วา จํานวน 1 นวย
7) มีช ง ชื่ มต ระบบ รื าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จํานวนไมน้ ย วา 1 ช ง
8) มีช ง ชื่ มต (Interface) บบ USB 2.0 รื ดี วา ไมน้ ย วา 3 ช ง
9) มี ป้นพิมพ์ ละ มาส์
10) มีจ สดงภาพ นาดไมน้ ย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 224)
( งชาง)

น้า : 195/217
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

3,300,000 บาท

รวม

3,300,000 บาท

รวม

3,300,000 บาท

(1) รง าร สร้างถนน สล. จา บ้านนายบุญมา ถึงบ้านนางชนา ภาพุทธ จํานวน
บ้านสระ ้ว นาด ว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. รื มีพื้นที่ไมน้ ย วา 550 ตร.ม
. นา 0.15 ม. บ้านสระ ้ว

300,000 บาท

า
บบ า วบ ุมงานที่จายใ ้
ได้มาซึ่งสิ่ง สร้าง

ชน นิติบุ ล รื บุ ลภายน พื่ ใ ้

(1) าจ้าง ชน นิติบุ ล รื บุ ลภายน พื่ ใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง สร้าง
พื่ จายใ ้
ชน นิติบุ ล รื บุ ลภายน พื่ ใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง
สร้าง ใน าร
บบสํารวจ ียน ปลน ผ้ที่มีใบ นุญาตประ บวิศว ร วบ
ุมงาน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
5) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803/ว 22
ลงวันที่ 10 ม รา ม 2557
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 157)
( งชาง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า สร้างสิ่งสาธารณป ภ
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พื่ จาย ปน าดํา นิน รง าร สร้างถนน สล. จา บ้านนายบุญมา ถึง
บ้านนางชนา ภาพุทธ บ้านสระ ้ว มีลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างถนน สล. นาด ว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. รื มีพื้นที่ไม
น้ ย วา 550 ตร.ม. นา 0.15 ม. (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง
ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 62 น้าที่ 67)
( งชาง)
(2) รง าร สร้างท ระบายน้ํา พร้ มบ พั .ส.ล. นาด ว้าง 0.60 ม. ยาว จํานวน
140 ม. บ้านนายสมร พรมลุน ถึงบ้านนายจร มธรรม บ้าน น งสิม
พื่ จาย ปน าดํา นิน าร รง ารวางท ระบายน้ํา พร้ มบ พั .ส.ล. บ้าน
นายสมร พรมลุน ถึงบ้านนายจร มธรรม บ้าน น งสิม ลั ษณะงาน ดย
สัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างวางท ระบายน้ํา พร้ มบ พั .ส.ล. นาด ว้าง 0.60 ม
. ยาว 140 ม. (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 161 น้าที่ 133)
( งชาง)

น้า : 197/217

300,000 บาท
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(3) รง าร สร้างท ระบายน้ํา พร้ มบ พั .ส.ล. นาด ว้าง 0.60 ม. ยาว จํานวน
140 ม. น้าบ้านผ้ใ ญบ้าน ถึงศาลาประชา มบ้าน นนสวรร ์
พื่ จาย ปน าดํา นิน าร รง ารวางท ระบายน้ํา พร้ มบ พั .ส.ล. น้า
บ้านผ้ใ ญบ้าน ถึงศาลาประชา มบ้าน นนสวรร ์ ลั ษณะงาน ดย
สัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างวางท ระบายน้ํา พร้ มบ พั .ส.ล. นาด ว้าง 0.60 ม
. ยาว 140 ม. (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 160 น้าที่ 133)
( งชาง)

น้า : 198/217

300,000 บาท
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าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง
(1) าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง ทศบาลตําบลบึง ง ลง

จํานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ปน าดํา นิน รง าร สร้างตางๆ รวมถึง ารปรับปรุง า ารสํานั
งาน ร งระบายน้ํา ท สงน้ํา ถนน ละ ารปรับปรุงบํารุงรั ษาทรัพย์สิน ื่น ๆ
ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาล ํา นด)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 8 น้าที่ 34)
( งชาง)
(2) รง ารปรับปรุงศาลาประชา ม มบ้านทรายท ง จํานวน 1 ลัง
จํานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ปน าดํา นิน รง ารปรับปรุงศาลาประชา มบ้านทรายท ง สํา รับ
ใช้ใน ารจัด ิจ รรม ง มบ้านทรายท ง มีลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างปรับปรุงศาลาประชา ม นาด (รายละ ียดตาม ทศบาล
ตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 31 น้าที่ 152)
( งชาง)
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(3) รง ารปรับปรุงถนน ุณธรรม ยาว 1100 ม. มีพื้นที่ไมน้ ย วา 2700 ตร.ม จํานวน
. นา 0.15 ม
พื่ จาย ปน าดํา นิน รง ารปรับปรุงถนน ุณธรรม สํา รับใช้ใน ารสัญจร
ละจัด ิจ รรม ง ตละชุมชน จา น้าวัดศิริมง ลวรารามบ้าน นน
สวาง ถึงวัดสวางวารีบ้านด น ลาง มีลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างปรับปรุงถนน ุณธรรม นาดยาว 1100 ม. มีพื้นที่ไมน้ ย
วา 2700 ตร.ม. นา 0.15 ม (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง
ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 15 น้าที่ 157)
( งชาง)

น้า : 200/217

1,500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

(4) รง ารปรับปรุงย ระดับ ถนน สล.บ้านนายสุรพล - บ้านนายสมร นาด จํานวน
ว้าง 8.00 ม. ยาว 50.00 ม. รื มีพื้นที่ไมน้ ย วา 400 ตร.ม. นา 0.15 ม
บ้าน พธิ์ มา ้ง
พื่ จาย ปน าดํา นิน รง ารปรับปรุงย ระดับ ถนน สล.บ้านนายสุ
รพล - บ้านนายสมร บ้าน พธิ์ มา ้ง มีลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างปรับปรุงถนน นาด ว้าง 8.00 ม. ยาว 50.00 ม. รื มีพื้นที่
ไมน้ ย วา 400 ตร.ม. นา 0.15 ม. (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง
ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 63 น้าที่ 67)
( งชาง)

น้า : 201/217

300,000 บาท

น้า : 202/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

(5) รง ารจ้าง มาปรับปรุงซ ม ซมถนน ศล. รื ปทับด้วย สฟัลติ ใน
ต ทศบาลตําบลบึง ง ลง (บ้าน นน นาม ทง) นาด ว้าง 5.00 ม. ยาว
146.00 ม. นา 0.15 ม. มีพื้นที่ไมน้ ย วา 732 ตรม.
พื่ จาย ปน าดํา นิน รง ารจ้าง มาปรับปรุงซ ม ซมถนน ศล. รื ป
ทับด้วย สฟัลติ ใน ต ทศบาลตําบลบึง ง ลง (บ้าน นน นาม ทง) มี
ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. งาน สร้างปรับปรุงถนน นาด ว้าง 5.00 ม. ยาว 146.00 ม. นา 0.15
ม. มีพื้นที่ไมน้ ย วา 732 ตรม (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง
ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 33 น้าที่ 76)
( งชาง)

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 203/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

46,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปน าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้ง าสิ่ง ง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
ส ย สวน รณีที่ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ปนผ้ดํา นิน ารซ ม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย์สิน งใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ ้จายจา าใช้ส ย
(2) าสิ่ง งที่ซื้ มาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย์สินใ ้จายจา าวัสดุ
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่ ง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่ ง ลั ณฑ์ ละ ัตรา าใช้จายประ บ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ส ย วัสดุ ละ าสาธารณป ภ
( ผนพัฒนาท้ งถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที่ 4 น้า 242)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 204/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

รุภัณฑ์ าร ษตร
(1) รื่ งปั้มน้ํา จํานวน 2 รื่ ง
พื่ จาย ปน า รื่ งปั้มน้ํา จํานวน 2 รื่ ง ๆ ละ 8,000 บาท ดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
ดยมี ุณลั ษณะ
1) ปัม ัต นมัติ สํา รับบ น้ําตื้น ําลังไฟ 250 วัตต์
2) วัสดุทําจา ล็
3) ระยะดด 8 มตร ระยะสง 18 มตร ัตรา ารไ ล 47 วามจุที่ระยะ 14
มตร : 44.89 ลิตรต นาที วามจุที่ระยะ 12 มตร : 47-59 ลิตรต นาที
4) ปัมน้ํา ัต นมัติผานมาตรฐาน ประสิทธิภาพ บ ร์ 5, RoHS, ารจัด าร
ุณภาพ รงงาน ISO 9001 ละ ารจัด ารสิ่ง วดล้ ม ISO 14001
5) ม ต ร์ ็ง รง ได้รับ ารย มรับ ดยทั่วไปถึง วามทนทานที่ นื
วา ป้ ง ัน าร ัด ร นจา สนิม ารรับประ ัน 5 ปี
6) น๊ ตส ตน ลส ัว รื นปัมไม ปนสนิมตล ด ายุ ารใช้งาน ชวยใน ารด ล
รั ษาได้สะดว ละงายยิ่ง ึ้น
7) ท ดด : 1 นิ้ว ท จาย 1 นิ้ว
- จัด า ดยสืบรา าจา ท้ งตลาด นื่ งจา ไมมี ณฑ์รา า ลางตามบัญชี
มาตรฐาน รุภัณฑ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 223)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 205/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด ื่นๆ
(1) รง าร บรมผ้ประ บ ารในตลาดสด ละร้านจํา นาย า าร
พื่ ปน าใช้จายใน าร บรมผ้ประ บ ารในตลาดสด ละร้านจํา นาย
า าร ชน าวัสดุ ุป รณ์ า สาร าต บ ทนวิทยา ร า า าร ละ
รื่ งดื่ม ละ าใช้จาย ื่น ๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ ารจาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ บรม ละ าร ้า
ฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ ารสงนั ี า ้ารวม าร ง ัน ี า ง
ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
6) นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2553
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 200)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 206/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่ จาย ปน าไฟฟ้าตลาดสด ทศบาลตําบลบึง ง ลง รื า ารสถานที่ที่
ยใน วามด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 207/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง
(1) ปรับปรุงบํารุงรั ษาตลาดสด ตลาด ต้รุง ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุง ละบํารุงรั ษาตลาดสด ตลาด ต้รุง
ทศบาลตําบลบึง ง ลง ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. พื้นที่สํา รับปรับปรุง ละบํารุงรั ษาตลาดสด ตลาด ต้รุง ทศบาลตําบลบึง
ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 200)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 208/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่ จาย ปน าไฟฟ้า รงฆาสัตว์ ทศบาลตําบลบึง ง ลง รื า ารสถานที่ที่
ยใน วามด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตําบลบึง ง ลง
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิง า ม 2560
4) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
( งสาธารณสุ ฯ)

รวม

70,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 209/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง สร้าง
(1) ปรับปรุงบํารุงรั ษา รงฆาสัตว์ ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุง ละบํารุงรั ษา รงฆาสัตว์ ทศบาลตําบลบึง
ง ลง ลั ษณะงาน ดยสัง ป ดังนี้
1. พื้นที่สํา รับปรับปรุง ละบํารุงรั ษา รงฆาสัตว์ ทศบาลตําบลบึง ง
ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตําบลบึง ง ลง ํา นด)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร จํานวน 1 ป้าย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ
. 2552
3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ ้ ง ์ ร
ป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ละมาตรา 17
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 200)
( งสาธารณสุ ฯ)

น้า : 210/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
าชําระ นี้ งินต้น
พื่ จาย ปน าชําระ นี้ งิน ้ งิน ละด บี้ย งทุนสง สริม ิจ าร
ทศบาล ดังนี้
(1) สมทบ สร้างตลาดสด ทศบาลตําบลบึง ง ลง ตามสัญญา งิน ้
ที่ 666/77/2552 ลงวันที่ 27 สิง า ม 2552 ระยะ วลาผ นชําระ 10
ปี ผ นชําระปีที่ 10 จํานวน 1,094,002 บาท
(2) สมทบ สร้าง า ารสํานั งาน ทศบาลตําบลบึง ง ลง ตามสัญญา งิน ้
ที่ 700/23/2553 ลงวันที่ 8 ม รา ม 2553 ระยะ วลาผ นชําระ 10 ปี ผ น
ชําระปีที่ 9 จํานวน 1,589,646 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินทุนสง สริม ิจ าร ทศบาล พ.ศ
. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละตรวจ งิน ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2547
3) นังสื สํานั งาน งินทุนสง สริม ิจ าร ทศบาล ที่มท 0808.4/ว1 ลงวัน
ที่ 14 ุมภาพันธ์ 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 19 น้าที่ 216)
(สํานั งานปลัด)

รวม

20,368,092 บาท

รวม

20,368,092 บาท

รวม

20,368,092 บาท

จํานวน

2,683,650 บาท

น้า : 211/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

งินสมทบ งทุนประ ันสัง ม

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปน งินสมทบ งทุนประ ันสัง ม ใน ัตรา งินสมทบนายจ้างร้ ย
ละ 5 ง าจ้างรวม งิน า ร งชีพชั่ว ราวที่ ทศบาลต้ งจาย า บี้ยประ ัน
สัง ม งพนั งานจ้าง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ันสัง ม พ.ศ. 2533 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2558
2) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 ม รา ม 2557
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 181)
(สํานั งานปลัด)

งินสมทบ งทุน งินทด ทน
พื่ จาย ปน งินสมทบ ้า งทุนทด ทน ปนรายปี ใน ัตราร้ ยละ 0.2 ง
าจ้าง ดยประมาณทั้งปี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ันสัง ม พ.ศ. 2533 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2558
2) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 ม รา ม 2557
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 181)
(สํานั งานปลัด)

น้า : 212/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

บี้ยยังชีพผ้สง ายุ

จํานวน

11,977,200 บาท

จํานวน

3,840,000 บาท

พื่ จาย ปน งินสง ราะ ์ บี้ยยังชีพผ้สง ายุที่มี ายุ 60 ปีบริบรณ์ ึ้นไปที่มี
ุณสมบัติ รบถ้วน ละได้ ึ้นทะ บียน รับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ ทศบาลตําบล
บึง ง ลง ล้ว จํานวน 1,450 น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้สง
ายุ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2552 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 644 ลง
วันที่ 21 ุมภาพันธ์ 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 185)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

บี้ยยังชีพ นพิ าร
พื่ จาย ปน งินสง ราะ ์ บี้ยยังชีพ นพิ ารตาม ลั ณฑ์ที่ ํา นดที่ได้
สดง วามจํานง ดย าร ึ้นทะ บียน รับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ ทศบาล
ตําบลบึง ง ลง ล้ว จํานวน 400 น ๆ ละ 800 บาท/ ดื น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ย วาม ปน
พิ ารใ ้ นพิ าร ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2553 ละ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 644 ลง
วันที่ 21 ุมภาพันธ์ 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 11 น้าที่ 185)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

น้า : 213/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

บี้ยยังชีพผ้ป่วย ดส์
พื่ จาย ปน งินสง ราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ป่วย ดส์ที่ พทย์ได้รับร ง ละทํา าร
วินิจฉัย ล้ว ละมี วาม ปน ยยา จน รื ถ ท ดทิ้ง าดผ้ ุป าระ ลี้ยงด
ละไมสามารถประ บ าชีพ ลี้ยงตน งได้ จํานวน 13 น ๆ ละ 500
บาท/ ดื น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินสง ราะ ์ พื่ ารยังชีพ
ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202
ลงวันที่ 17 ร ฎา ม 2557
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 9 น้าที่ 185)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

จํานวน

78,000 บาท

น้า : 214/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

สําร งจาย
พื่ จาย ปน าใช้จายใน รณีฉุ ฉินที่มีสาธารณภัย ิด ึ้น รื บรร ทาปัญ า
วาม ดื ดร้ น งประชาชน ปนสวนรวม ปน ตุ รงดวน รื จํา ปนได้ตาม
วาม มาะสม ซึ่งไมสามารถ าด ารณ์ได้ลวง น้า ชน ารป้ ง ัน ละ ้ไ
ปัญ า ุท ภัย น้ําป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย ล้ง ภัย
นาว วาตภัย ั ีภัย ไฟป่า ละ ม วัน ละ ร ติดต
- ปนไปตามระ บียบ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่ ชวย ลื ประชาชนตาม
ํานาจ น้าที่ ง ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
ุมภาพันธ์ 2560 รื่ ง ลั ณฑ์ ละวิธี ารปฏิบัติสํา รับ ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่นใน ารชวย ลื ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่น ื่น ละจัง วัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้ ง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
3) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2545
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
4) นังสื รมสง สริม ารป ร งท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560
5) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
พฤศจิ ายน 2560
6) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
516 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ์ 2561
7) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1273 ลงวันที่ 25 มีนา ม 2562
8) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ ลง
วันที่ 1 มษายน 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 16 น้าที่ 215)
(สํานั งานปลัด)

จํานวน

207,710 บาท

น้า : 215/217

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 10:38:47

รายจายตาม ้ ผ พัน
(1) งิน าบํารุงสมา มสันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย (สทท.)

จํานวน

57,532 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน าบํารุงสมา มสันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย (ส.ท.ท
.) ตั้งจายใน ัตราร้ ยละ ศษ นึ่งสวน (0.00167) งรายรับจริงในปีที่ลวง
มา ล้ว ไมรวม งิน ้ จาย าด งินสะสม ละ งิน ุด นุนทุ ประ ภท ปนไป
ตาม นังสื สมา มสันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ที่ ส.ท.ท. 312/2557
ลงวันที่ 6 พฤษภา ม 2557
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 11 น้าที่ 212)
(สํานั งานปลัด)
(2) งินสมทบ งทุน ลั ประ ันสุ ภาพระดับท้ งถิ่น รื พื้นที่ ต ทศบาล
ตําบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปน งินสมทบระบบ ลั ประ ันสุ ภาพในระดับท้ งถิ่น รื พื้นที่
ทศบาลตําบลบึง ง ลง ดยดํา นินตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน
สุ ภาพ งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 รื่ ง าร ํา นด ลั ณฑ์ พื่
สนับสนุนใ ้ ง ์ ารบริ ารสวนตําบล รื ทศบาลดํา นิน าร ละบริ ารใ ้
ท้ งถิ่นสมทบไมน้ ย วาร้ ยละ 50 ง าบริ ารสาธารณสุ ที่ได้รับจา ง
ทุน ลั ประ ันสุ ภาพ งชาติ
- ปนไปตามระ บียบ ประ าศ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณ ง ง ์ รป ร ง
สวนท้ งถิ่น พื่ สบทบ งทุน พ.ศ. 2561
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ันสุ ภาพ งชาติ รื่ ง าร ํา น
ด ลั ณฑ์ พื่ สนับสนุนใ ้ ง ์ รป ร งสวนท้ งถิ่นดํา นินงาน ละ
บริ ารจัด าร งทุน ลั ประ ันสุ ภาพ ในระดับท้ งถิ่น รื พื้นที่ พ.ศ
. 2557
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 11 น้าที่ 180)
( งสาธารณสุ ฯ)
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(3) งินสมทบ งทุนสวัสดิ ารชุมชน ทศบาลตําบลบึง ง ลง

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปน งินสมทบสวัสดิ ารชุมชน จํานวน 600 น ๆ ละ 360 บาท
- ปนไปตาม นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิง า ม 2553
2) นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3
สิง า ม 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 20 น้าที่ 188)
( งสวัสดิ ารสัง ม)

(4) าใช้จายใน ารจัด ารจราจร ทศบาลตําบลบึง ง ลง
พื่ ปน าใช้จายใน ารจัด ารจราจรใน ต ทศบาลตําบลบึง ง
ลง ชน รวยยาง ผง ั้น ป้าย รื่ ง มายจราจร ตี ส้นจราจร ไฟ ระ
พริบ ปนต้น พื่ ใ ้ ารตั้งจุดตรวจ รื วด ันวินัยจราจรมี วาม
ชัด จน ป้ ง ัน ุบัติ ตุ ารปฏิบัติงาน ปนไป ยางมีประสิทธิภาพ
- ปนไปตามตาม นังสื ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0313.4 /ว3203
ลงวันที่ 4 ตุลา ม 2539
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 15 น้าที่ 196)
(สํานั งานปลัด)
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งินชวยพิ ศษ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

696,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื พิ ศษ รณีพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจํา พนั งาน
จ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป ละ ปนสิทธิประ ยชน์ที่จายใ ้
ทายาท ง ้าราช ารสวนท้ งถิ่น ซึ่งถึง วามตายระ วางรับราช าร ดย
จาย ปน งิน จํานวน ๓ ทา ง งิน ดื น ต็ม ดื นที่ ้าราช ารสวนท้ งถิ่นผ้
นั้นมีสิทธิได้รับ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละ นังสื สั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช ารสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2500 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดื น งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งิน ื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) 2555
3) นังสื สํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 90
ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 15 น้าที่ 214)
(สํานั งานปลัด)
งินสมทบ งทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช ารสวนท้ งถิ่น ( บท.)
พื่ จาย ปน าสมทบ งทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช ารสวนท้ งถิ่น ( บท
.) ตั้งจายใน ัตราร้ ยละ 2 งรายรับในปีที่จัดทํางบประมาณ ย ว้น รายได้
จา พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้ ุทิศใ ้ ละ งิน ุด นุนจา รัฐบาลทุ ประ ภทไม
ต้ งนํามารวม ํานวณ รวมทั้ง งินสมทบ บท. ที่ ้างสง รื สง าด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสื ที่ ี่ยว ้ ง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช ารสวนท้ งถิ่น พ.ศ. 2500 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่ 29 ตุลา ม 2561
3) นังสื รมสง สริม ารป ร งสวนท้ งถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 ร ฏา ม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 18 น้าที่ 216)
(สํานั งานปลัด)

