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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลบึง ง ลง
า ภ บึง ง ลง จัง วัดบึง า
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,120,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,039,980 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,912,980 บาท

รวม

2,850,320 บาท

จานวน

725,760 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บ ทนราย ดื นนาย ทศมนตรีตาบลบึง ง
ลง 1 ัตราๆ ละ 28,800 บาท/ ดื น จานวน 12 ดื น ปน
งิน 345,600 บาท ละ งินคาต บ ทนราย ดื นร งนาย
ทศมนตรีตาบลบึง ง ลง 2 ัตราๆ ละ15,840
บาท/ ดื น จานวน 12 ดื น ปน งิน 380,160 บาท
( านั ปลัด ทศบาล)
งินคาต บ ทนประจาตา นงนาย /ร งนาย
จานวน

180,000 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บ ทนประจาตา นงนาย ทศมนตรีตาบล
บึง ง ลง 1 ัตราๆ ละ 6,000 บาท/ ดื น จานวน 12
ดื น ปน งิน 72,000 บาท ละ งินคาต บ ทนประจาตา นง
ร งนาย ทศมนตรีตาบลบึง ง ลง 2 ัตราๆ ละ 4,500
บาท/ ดื น จานวน 12 ดื น ปน งิน 108,000 บาท
( านั ปลัด ทศบาล)
งินคาต บ ทนพิ ศษนาย /ร งนาย
จานวน

180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย

พื่ จาย ปน งินคาต บ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรีตาบลบึง ง
ลง 1 ัตราๆ ละ 6,000 บาท/ ดื น จานวน 12 ดื น ปน
งิน 72,000 บาท ละ งินคาต บ ทนพิ ศษร งนาย ทศมนตรี
ตาบลบึง ง ลง 2 ัตราๆ ละ 4,500 บาท/ ดื น จานวน 12
ดื น ปน งิน 108,000 บาท
( านั ปลัด ทศบาล)
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งินคาต บ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย งค์ าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

207,360 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บ ทน ล านุ ารนาย ทศมนตรีตาบลบึง
ง ลง 1 ัตราๆ ละ 10,080 บาท/ ดื น จานวน 12 ดื น ปน
งิน 120,960 บาท ละ งินคาต บ ทนที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี
ตาบลบึง ง ลง 1 ัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดื น จานวน 12
ดื น ปน งิน 86,400 บาท
( านั ปลัด ทศบาล)
งินคาต บ ทน มาชิ ภา งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
จานวน

1,557,200 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บ ทนราย ดื นประธาน ภา ทศบาลตาบล
บึง ง ลง 1 ัตราๆ ละ 15,840 บาท/ ดื น จานวน 12
ดื น ปน งิน 190,080 บาท งินคาต บ ทนราย ดื นร ง
ประธาน ภา ทศบาลตาบลบึง ง ลง 1 ัตราๆ ละ 12,960
บาท/ ดื น จานวน 12 ดื น ปน งิน 155,520 บาท งินคา
ต บ ทนราย ดื น มาชิ ภา ทศบาลตาบลบึง ง ลง 10
ัตราๆ ละ 10,080 บาท/ ดื น จานวน 12 ดื น ปน
งิน 1,209,600 บาท
( านั ปลัด ทศบาล)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

6,062,660 บาท

จานวน

2,990,640 บาท

งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จานวน 7 ัตรา พร้ ม งิน
ปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล ระดับ ลาง จานวน 1 ัตรา
(2) ร งปลัด ทศบาล ระดับ ลาง จานวน 1 ัตรา
(3) ัว น้า านั ปลัด ระดับ ลาง จานวน 1 ัตรา
(4) ัว น้าฝายป ง ัน ละรั ษาความ งบ จานวน 1 ัตรา
(5) ัว น้าฝายธุร าร จานวน 1 ัตรา
(6) นั จัด ารงานทะ บียน ละบัตรปฏิบัติงาน จานวน 1 ัตรา
(7) นั ทรัพยา รบุคคลปฏิบัติ าร จานวน 1 ัตรา
( านั ปลัด ทศบาล)
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งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน

จานวน

218,400 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม /คาต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 3
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตรา ดื นละ 7,000
บาท/ ดื น จานวน 84,000 บาท
(2) ร งปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
(3) ัว น้า านั ปลัด ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
( านั ปลัด ทศบาล)
งินประจาตา นง

จานวน

272,400 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตา นง งพนั งาน ทศบาล 6
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 7,000
บาท/ ดื น จานวน 84,000 บาท
(2) ร งปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
(3) ัว น้า านั ปลัด ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
(4) ัว น้าฝายป ง ัน ละรั ษาความ งบ ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จานวน 18,000 บาท
(5) ัว น้าฝายธุร าร ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จานวน 18,000 บาท
(6) ัว น้าฝาย านวย าร ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จานวน 18,000 บาท
( านั ปลัด ทศบาล)
คาจ้างล จ้างประจา

จานวน

764,160 บาท

พื่ จาย ปน งินคาจ้าง งล จ้างประจา 3 ัตรา พร้ ม งินปรับ
ปรุงประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งาน ับรถยนต์ จานวน 3 ัตรา
( านั ปลัด ทศบาล)
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คาต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,690,800 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง
ัตราประจาปีพนั งาน จานวน 13 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ทะ บียน) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ดับ พลิง) จานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.บันทึ ้ มล) จานวน 1
ัตรา
(4) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(5) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 8 ัตรา
( านั ปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
จานวน

126,260 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง จานวน 12
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ดับ พลิง) จานวน 2 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.บันทึ ้ มล) จานวน 1
ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 8 ัตรา
( านั ปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน

รวม

3,578,800 บาท

รวม

1,353,800 บาท

จานวน

1,045,000 บาท

พื่ ปนคาต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์ ทศบาล
ตาบลบึง ง ลง ดังนี้
(1) คาต บ ทน ื่น ปน รณีพิ ศษ พนั งาน
ทศบาล ล จ้าง ละพนั งานจ้างประจาปี ( งิน
บนั ) จานวน 1,000,000 บาท
(2) คาต บ ทน นวยงานผ้ประ มินภายน รื ถาบัน าร
ศึ ษา ประ มินประ ิทธิภาพประ ิทธิผล ารปฏิบัติราช าร
ประจาปี ง ทศบาล ละ ปนคาต บ ทน ้ ับผ้ทรงคุณวุฒิ ผ้
ตรวจรายงาน ละประ มินผลงานทางวิชา าร จานวน 15,000
บาท
- ้ (1) ละ (2) ดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วา
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ต บ ทน ื่น ปน รณีพิ ศษ ันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้ งถิ่น ้ ปน
รายจาย ื่น ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2557
(3) คาต บ ทน คณะ รรม าร บคัด ลื พนั งาน ทศบาล
ละคณะ รรม าร บ ้ ท็จจริงความผิดทางละ มิด จ้า
น้าที่ รวมถึงคณะ รรม าร บ วนทางวินัย งพนั งาน
ทศบาล ารประชุม งคณะ รรม ารฯ จานวน 30,000 บาท
ปน ปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ื ระทรวง ารคลัง ที่ ค 0406.4/ว38
ลงวันที่ 28 มษายน 2558 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( านั ปลัด ทศบาล)
คา บี้ยประชุม
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์
ท้ งถิ่น

งค์ รป คร ง วน

พื่ จาย ปนคา บี้ยประชุม ้ คณะ รรม าร รื นุ รรม
ารฯ น ารปฏิบัติงานตรวจรายงาน ารประชุม ภา
ทศบาล ตรวจ/พิจารณาราง ทศบัญญัติ รื ารพิจารณา รื่ ง
ตางๆ ที่ ภา ทศบาลม บ มาย รื ที่ ด้รับ ตงตั้งตาม
ฎ มาย/ระ บียบ/ นัง ื ั่ง าร
( านั ปลัด ทศบาล)
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คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ้
พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน
วลาราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่
ม าจทา น วลาราช าร ด้
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ง ปท. พ.ศ. 2559
ละที่ ้ พิ่ม ติม
( านั ปลัด ทศบาล)
คา ชาบ้าน
จานวน

176,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะ ด้
รับ ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล ระดับ ลาง ัตราละ 4,700 บาท/ ดื น
(2) ัว น้า านั ปลัด ระดับ ลาง ัตราละ 5,000 บาท/ ดื น
(3) ัว น้าฝายธุร าร ัตราละ 5,000 บาท/ ดื น
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ชาบ้าน ง ้า
ราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ พิ่ม ติม
( านั ปลัด ทศบาล)
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
จานวน

72,800 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน
ทศบาล ตาม ิทธิที่ควรจะ ด้รับ
(1) ปลัด ทศบาล ระดับมัธยมศึ ษา 2 คน ๆ ละ 4,800
บาท/ปี จานวน 9,600 บาท ละระดับปริญญาตรี 1
คน จานวน 25,000 บาท/ปี
(2) ัว น้าฝายธุร าร ระดับประถมศึ ษา 1 คน จานวน 13,200
บาท/ปี
(3) พนั งาน ับรถยนต์ ระดับปริญญาตรี 1 คน จานวน 25,000
บาท/ปี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( านั ปลัด ทศบาล)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,690,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

พื่ ปนคาจ้างพนั งานจ้าง มา 4 ัตรา
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( านั ปลัด ทศบาล)
รายจาย พื่ ้ ด้มาซึ่งบริ ารทั่ว ป ( านั ปลัด)
จานวน

360,000 บาท

รายจาย พื่

้ ด้มาซึ่งบริ าร

คาจ้างพนั งานจ้าง มาบริ าร ( านั ปลัด)

พื่ ้ ด้มาซึ่งบริ าร ปนคา ช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ้าป นัง ื คา ฆษณา
ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ รื ิ่งพิมพ์
ตางๆ) ละ ปนคาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่
้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน คาซั ฟ คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย์ ิน คาติดตั้ง ฟฟา คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้ง ทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณ
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( านั ปลัด ทศบาล)

น้า : 8/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร
พื่ จาย ปนคารับร ง รื ลี้ยงรับร ง ง งค์ รป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดังนี้
(1) คารับร ง น ารต้ นรับบุคคล รื คณะ
บุคคล จานวน 30,000 บาท า รับผ้ที่มาประชุม นิ ทศ
งาน ตรวจงาน ยี่ยมชมทัศนศึ ษาดงาน รื ดา นิน ิจ าร ื่น ด
ัน ปน ป พื่ ประ ยชน์ ง ทศบาล
(2) คา ลี้ยงรับร ง น ารประชุม ภาท้ งถิ่น รื คณะ
รรม าร รื คณะ นุ รรม าร จานวน 15,000 บาท า รับผ้ที่
ด้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รื ตามระ บียบ รื นัง ื ั่ง าร
ง ระทรวงม าด ทย รื ารประชุมระ วาง งค์ รป คร ง
วนท้ งถิ่น รื งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รื
ชน
- ้ (1) ละ (2) ดา นิน ารตาม นัง ื ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
(3) คา ช้จาย นพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 20,000 บาท
พื่ จาย ปนคา ช้จาย นพิธีทางศา นา รัฐพิธี พระราชพิธี รื วัน
าคัญตาง งชาติ คาจัดงาน ิจ รรมตางๆ ชน คาพวง
มาลัย ช ด ม้ ระ ช้าด ม้ ละพวงมาลา ตามความจา
ปน ตามน ยบาย รื คา ั่ง ง า ภ จัง วัด รม ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น ง ระทรวงม าด ทย รื ตามภาร ิจ านาจ
น้าที่
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 213)
( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

65,000 บาท

น้า : 9/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คา ช้จาย น ารจัด าร ลื ตั้งท้ งถิ่น

จานวน

พื่ จาย ปนคา ช้จาย น ารดา นิน ารตาม ครง าร ลื ตั้ง
นาย ทศมนตรี มาชิ ภา ทศบาล ลื ตั้งซ ม รื ลื ตั้ง
ทนตา นงที่วาง า รับ ัตราคา ช้จาย ้ ปน ปตามที่คณะ
รรม าร าร ลื ตั้ง ( ต.) า นด
ปน ปตาม นัง ื มท 0808.2/ว 3675 ลว 6 .ค. 2561 รื
นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3 น้าที่ 192)
( านั ปลัด ทศบาล)
คา ช้จาย น ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จ จานวน
พระ จ้า ย ัว
พื่ ปนคา ช้จาย ารดา นิน ิจ รรม นื่ ง นวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ จ้า ย ัว ชน ประดับธงทิว จัดตั้ง ครื่ ง
ั าระ ละพระฉายาลั ษณ์ จัดพิธีทาบุญตั บาตร พิธีจุด ทียน
ชัยถวายพระพร ประ วดพ ดี ดนระดับตาบล จัดนิทรรศ าร
ฉลิมพระ ียรติฯ จัดทาปายประชา ัมพันธ์ ประชาชนรวม ิจ
บา พ็ญ าธารณประ ยชน์ รวมทั้งคาวั ดุที่จา ปน ละคา ช้จาย
ื่นๆ ชน คา ง วัญ คาพวงมาลา พานพุม ช ด ม้ ระ ช้า
ด ม้คา ช้จาย นงานราชพิธี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 209)
( านั ปลัด ทศบาล)

500,000 บาท

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

คา ช้จาย น ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระบรม จานวน
ราชินีนาถ
พื่ ปนคา ช้จาย ารดา นิน ิจ รรม นื่ ง นวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราชินีนาถ ชน ประดับธงทิว จัดตั้ง
ครื่ ง ั าระ ละพระฉายาลั ษณ์ จัดพิธีทาบุญตั บาตร พิธีจุด
ทียนชัยถวายพระพร ประ วด มดี ดนระดับตาบล จัด
นิทรรศ าร ฉลิมพระ ียรติฯ จัดทาปายประชา ัมพันธ์ ประชาชน
รวม ิจบา พ็ญ าธารณประ ยชน์ รวมทั้งคาวั ดุที่จา ปน ละคา
ช้จาย ื่นๆ ชน คา ง วัญ คาพวงมาลา พานพุม ช ด ม้
ระ ช้าด ม้คา ช้จาย นงานราชพิธี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 209)
( านั ปลัด ทศบาล)
คา ช้จาย น าร ดินทาง ปราช าร
จานวน
พื่ ปนคา ช้จาย น าร ดินทาง ปราช าร งผ้บริ ารท้ ง
ถิ่น ร งนาย ทศมนตรี ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษา
นาย ทศมนตรี มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง รวมทั้งผ้ที่ ด้รับคา ั่งจา นาย
ทศมนตรี ้ปฏิบัติ น้าที่ พื่ ประ ยชน์ ง ทศบาล ดยจาย
ปนคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา
า าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช้ นาม
บิน ละคา ช้จาย ื่นๆ ที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตาม นัง ื ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2560 ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย
น าร ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่
้ พิ่ม ติม รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 8 น้าที่ 211)
( านั ปลัด ทศบาล)

น้า : 10/129

30,000 บาท

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

ครง ารปรับปรุงประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน ง ทศบาลตาบึง ง จานวน
ลง
พื่ จาย ปนคา ช้จาย น ครง ารปรับปรุงประ ิทธิภาพ าร
ปฏิบัติงาน ง ทศบาลตาบึง ง ลง ปนคา ารจัด บรมศึ ษาด
งาน งผ้บริ ารท้ งถิ่น ร งนาย ทศมนตรี ล านุ ารนาย
ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา รวมทั้ง งพนั งาน
จ้าง ชน คาจัด ถานที่ บรม คา ช้จาย นพิธี ปิด-ปิด
าร บรม คา มนาคุณวิทยา ร คา า าร คา า ารวางคา ครื่ ง
ดื่ม คาวั ดุ ุป รณ์คาจ้าง มายานพา นะ คา ชาที่พั ละคา ช้
จาย ื่นที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้
พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 9 น้าที่ 212)
( านั ปลัด ทศบาล)
ครง ารปล ปา ฉลิมพระ ียรติฯ ทศบาลตาบลบึง ง ลง
จานวน
พื่ ปนคา ช้จาย ครง ารปล ปา ฉลิมพระ ียรติฯ รั ษาปา
ชุมชน ชน คาประชา ัมพันธ์ ครง าร คา า าร คา า าร
วาง คาวั ดุ ุป รณ์ คาต ตง ถานที่ รวมทั้งคา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 9 น้าที่ 168)
( านั ปลัด ทศบาล)

น้า : 11/129

100,000 บาท

10,000 บาท

น้า : 12/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

ครง ารฝึ บรมบุคลา รท้ งถิ่น

จานวน

100,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารฝึ บรม ประชุม ละ ัมมนา งผ้
บริ ารท้ งถิ่น ร งนาย ทศมนตรี ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง รวมทั้งผ้ที่ ด้รับคา ั่งจา
นาย ฯ ้ปฏิบัติ น้าที่ พื่ ประ ยชน์ ง ทศบาล ดยจาย ปน
คาธรรม นียม ละลงทะ บียนตาง ๆ น ารฝึ บรม ประชุม ละ
ัมมนา คาธรรม นียมปาย ยานพา นะ คาธรรม นียมศาล คา
ธรรม นียมที่ดิน รื คาธรรม นียม ด ๆ ที่ ามารถ บิ จาย น
ประ ภทรายจายนี้
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้
พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ ช พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 5 น้าที่ 210)
( านั ปลัด ทศบาล)
ครง าร ง ริมคุณธรรมจริยธรรม ทศบาลตาบลบึง ง ลง
จานวน

10,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารดา นิน ารฝึ บรมพัฒนาประ ิทธิภาพ
ารปฏิบัติงาน ง ริมคุณธรรมจริยธรรม งผ้บริ ารท้ งถิ่น ร ง
นาย ทศมนตรี ล านุ ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จ้าง
ประจา รวมทั้ง งพนั งานจ้าง ชน คา ช้จาย น ารต ตง
ถานที่ คา ช้จายพิธี ปิด-ปิด คาวั ดุ คา ครื่ ง ียน ละ
ุป รณ์ คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม ละคา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ ช พิ่ม ติม รื นัง ื ั่ง
าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 32 น้าที่ 177)
( านั ปลัด ทศบาล)

น้า : 13/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

ครง าร นับ นุน ารมี วนรวมจัด ิจ รรมวัน ถาปนาจัง วัดบึง
า

จานวน

พื่ ปนคา ช้จาย น าร นับ นุน ง ริม ิจ รรมวัน ถาปนา
งจัง วัดบึง า ชน คา า าร ละคา ครื่ งดื่ม คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา ปน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 213)
( านั ปลัด ทศบาล)
ครง าร นวยบริ าร คลื่ นที่ ทศบาลตาบลบึง ง ลงพบ
จานวน
ประชาชน
พื่ ปนคา ช้จายตาม ครง าร นวยบริ ารคลื่ นที่ ชน าร
ประชา ัมพันธ์ผลงาน ารปฏิบัติงาน นร บปีที่ผานมา าร บ
ถามปญ า ละความต้ ง าร งประชาชน นพื้นที่ ารนาปญ า
มาปรับปรุง ละ ้ รวมทั้งคาจัดทา าร ิ่งพิมพ์ คาวั ดุ
ุป รณ์ คา า าร ครื่ งดื่ม ละคา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา ปน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง ( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 ลาดับที่ 10 น้าที่ 212)
( านั ปลัด ทศบาล)

50,000 บาท

5,000 บาท

น้า : 14/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

คาบารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ้ ามารถ ช้
งาน ด้ตามป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้งคา ิ่ง ง ละคา รง
งาน ้จายจา คา ช้ ย วน รณีที่ งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปนผ้ดา นิน ารซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ง ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มา รงงาน งบุคคลภายน ้จายจา คา ช้ ย
(2) คา ิ่ง งที่ซื้ มา ช้ น ารบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้จายจา คา
วั ดุ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 210)
( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 15/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ นัง ื ครื่ งคิด ล นาด ล็ ครื่ ง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ม้บรรทัด ล็ รร ร ้า ี้
พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง าร ครื่ งตัด ฟม ครื่ งตัด ระดาษ ครื่ ง
ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่ านั งาน รื นวยงาน ผนปายจราจร
รื ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจาล ง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช ล์ค มุด ซ ง าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป พี วี ซี บบ น้ายาลบ ระดาษ ม้
บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษคาร์บ น ระดาษ
ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร บบพิมพ์ ผ้า าลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ ด้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง ช้ น ารบรรจุ ีบ
น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั
งาน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)

รวม

535,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

น้า : 16/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานร ง ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ระจ
งา งน้า ที่น น ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื่ งตี ฟฟา ครื่ งปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา รวมถึง
ม้ ุง ้าว ฟฟา ระติ น้าร้ น ระติ น้า ็ง ถัง ๊ ตาฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ม้
วาด ง มุ้ง ผ้าปที่น น ปล ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้า
จืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 17/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

วั ดุยานพา นะ ละ น ง
พื่ จาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละ น ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ วง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่ น คีม
ล็ ค ล็ ค ียร์ ล็ คคลัดซ์ ระจ ค้งมน ล็ คพวง
มาลัย ัญญาณ ฟ ระพริบ ัญญาณ ฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊ ต ละ ร าย
มล์ พลา ฟิล์ม ร ง ง ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ ครื่ ง
ยนต์ ( ะ ล) ชุด ียร์รถยนต์ บร ครัช พวงมาลัย ายพาน บ
พัด ม้ น้า บต ต ร์รี่ จานจาย ล้ ถังน้ามัน ฟ บร าจา
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ ม ง ้าง รถยนต์ ันชนรถ
ยนต์ ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 18/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จานวน

300,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง มด
ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง ภาพ
ดิม ดังนี้ ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
ครื่ ง ถาน ๊าซ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ าตั้ง ล ง าตั้ง ียนภาพ ล ง ละระวิง ฟิล์ม
ภาพยนตร์ ครื่ ง ร ทป ลน ์ซม ระ ปา ล้ งถายรป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ พ ัน ี ระดาษ ียน ป ต ร์ ฟีล์ม มม มรี่ าร์
ด ฟีล์ม ลด์ ถบบันทึ ียง รื ภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
ทป, ผนซีดี) รป ี รื าวดาที่ ด้จา ารล้าง ัด ยาย ภาพถาย
ดาว ทียม ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:22

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้
ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รื ทปพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ า รับค มพิว ต ร์ ตลับผง
มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ผง ปน ั ระ รื ปน
พิมพ์ (Key board) มนบ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ต ร์ วิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) ครื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
วงจร
ิ ล็ ทร นิ ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนต้น ครื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต์ (Diskette) บบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติค ล (Optical) ปนต้น ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
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นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)
งบลงทุน

รวม

1,548,200 บาท

รวม

1,548,200 บาท

จานวน

11,400 บาท

พื่ จาย ปนคา ้า ี้ านั งาน จานวน 3 ตัวๆ ละ 3,800
บาท นาด W66 x D65 x H107 ซม. บาะ ละพนั พิงทาจา
นัง ัง คราะ ์ รด A นั่ง บาย ามารถปรับระดับ ด้ จัด า ดย
ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลางตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ
น ารปฏิบัติงาน
( านั ปลัด ทศบาล)
้า ี้ ลุย ์ บญจมาศ า รับประธานพิธี จานวน 2 ชุด
จานวน

21,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ้า ี้ ้า ี้ ลุย ์ ลายผ้า บญจมาศ า รับ
ประธาน จานวน 2 ชุด ๆ ละ 10,500 บาท จัด า ดย ืบราคา
จา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น าร
ปฏิบัติงาน งานรัฐพิธีตาง ๆ
( านั ปลัด ทศบาล)
้า ี้ น ประ งค์ พนั พิงบุนวม า A จานวน 100 ตัว

80,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านั งาน
้า ี้ านั งาน จานวน 3 ตัว

จานวน

พื่ จาย ปนคา ้า ี้ น ประ งค์ มีพนั พิงบุนวม า A วนตัว
ครง ้า ี้ผลิตจา ล็ ลี่ยมพน ีท ง นา 1 mm. มีปุม
พลา ติ ปรับระดับที่ปลาย า บุฟ งน้า ุ้มทับด้วยผ้าฝาย ยาง
ดี ริม ้นคาด ้าง
จัด า ดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน จัดงานรัฐพิธีตาง ๆ
( านั ปลัด ทศบาล)
ชุด ซฟารับ พร้ ม ต๊ะ ลาง ระจ า รับ ้ งผ้บริ าร จานวน จานวน
2 ชุด

24,000 บาท
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พื่ จาย ปนคาชุด ซฟารับ 3 ที่นั่ง 1 ตัว 1 ที่นั่ง 2 ตัว พร้ ม
ต๊ะ ลาง จานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท จัด า ดย ืบราคา
จา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น าร
ปฏิบัติงาน
( านั ปลัด ทศบาล)
ครุภัณฑ์ยานพา นะ ละ น ง
รถต้ ดย าร นาด 12 ที่นั่ง จานวน 1 คัน

จานวน

1,364,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคารถต้ ดย าร นาดที่นั่ง มน้ ย วา 12 ที่นั่ง ครื่ ง
ยนต์ดี ซล นาดปริมาตร ระบ บ มน้ ย วา 2,400 ซี
ซี ครื่ งยนต์ ง ุดมี าลัง มต่า วา 90 ิ ลวัตต์ ติดตั้ง ครื่ งปรับ
า าศ ฟิล์ม ร ง ง พร้ ม คลื บ ี ละพน ัน นิม มีค น ซล
ลังคน ับ ปพื้น ละบุผนัง ดยร บ ย ที่นั่ง มีพนั พิง ามารถ
ปรับ นน น ด้ ลายระดับมี ็ม ัดนิรภัยบริ วณที่นั่งผ้ ดย าร
ทุ ที่นั่ง มีระบบ ัญญาณ ฟตาง ๆ ครบถ้วนตาม รม าร น ง
ทางบ า นด พร้ มตรา นวยงาน ั ษร ้ ความตาง ๆ (ตามที่
ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด) ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ฉพาะ
ครุภัณฑ์ งรถต้ ดย าร า นด ปน ณฑ์ราคา ลาง ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ านั งบประมาณ ประจาปี 2562 มีความจา
ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( านั ปลัด ทศบาล)
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์ า รับประมวลผล บบที่ 2 จานวน 1 ชุด
พื่ จาย ปนคา ครื่ งค มพิว ต ร์ า รับประมวลผล บบที่ 2
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ตาม ระทรวงดิจิทัล พื่
ศรษฐ ิจ ละ ังคม า นด ปน ณฑ์ราคา ลาง มีความจา ปน
ต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( านั ปลัด ทศบาล)
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ครื่ งปริ้น ต ร์ จานวน 2 ครื่ ง

จานวน

17,800 บาท

รวม

2,392,010 บาท

รวม

2,003,510 บาท

รวม

2,003,510 บาท

จานวน

1,062,840 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จานวน 3 ัตรา พร้ ม งิน
ปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร งวิชา าร ละ ผนงาน ระดับต้น จานวน 1
ัตรา
(2) นิติ รชานาญ าร จานวน 1 ัตรา
(3) นั วิ คราะ ์น ยบายปฏิบัติ าร จานวน 1 ัตรา
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน
จานวน

54,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม /คาต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ตา นงนิติ ร ระดับชานาญ าร ที่มี ตุพิ ศษตา นง
นิติ ร (พ.ต. .) ัตราละ 4,500 บาท/ ดื น จานวน 54,000 บาท
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
งินประจาตา นง
จานวน

84,000 บาท

พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED าว
ดา ชนิด Network บบที่ 1 (28 น้า/นาที) จานวน 2
ครื่ งๆ ละ 8,900 บาท คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ค มพิว ต ร์ตาม ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ ังคม า นด
ปน ณฑ์ราคา ลาง มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( านั ปลัด ทศบาล)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

พื่ จาย ปน งินประจาตา นง งพนั งาน ทศบาล 2
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร งวิชา าร ละ ผนงาน ระดับต้น ัตรา
ละ 3,500บาท/ ดื น จานวน 42,000 บาท
(2) ตา นงนิติ ร ระดับชานาญ าร คาวิชาชีพ ฉพาะ (วช) ัตรา
ละ 3,500 บาท/ ดื น จานวน 42,000 บาท
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
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คาจ้างล จ้างประจา

จานวน

515,520 บาท

พื่ จาย ปน งินคาจ้าง งล จ้างประจา 2 ัตรา พร้ ม งินปรับ
ปรุงประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) นั จัด ารงานทั่ว ป จานวน 1 ัตรา
(2) นายชางศิลป จานวน 1 ัตรา
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
คาต บ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

251,150 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง ัต
ราประจาปีพนั งานจ้าง จานวน 2 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 1 ัตรา
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 2 ัตรา ดยคานวณ
ตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 1 ัตรา
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน
ทศบาล ตาม ิทธิที่ควรจะ ด้รับ
(1) ผ้ านวย าร งวิชา าร ละ ผนงาน ระดับปริญญาตรี 2
คน ๆ ละ 25,000 บาท/ปี
(2) นายชางศิลป ระดับปริญญาตรี 1 คน ๆ ละ 25,000 บาท/ปี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จานวน

36,000 บาท

รวม

275,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

75,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจาย พื่
รายจาย พื่

รวม

135,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

้ ด้มาซึ่งบริ าร
้ ด้มาซึ่งบริ ารทั่ว ป ( งวิชา ารฯ)

ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ้าป นัง ื คา ฆษณา
ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ รื ิ่งพิมพ์
ตางๆ) ละ ปนคาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่
้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน คาซั ฟ คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย์ ิน คาติดตั้ง ฟฟา คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้ง ทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณ
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คา ช้จาย น ารจัดทา ทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี
พื่ ปนคา ช้จายจัดทา ทศบัญญัติรายจายงบประมาณประจา
ปี ชน คาวั ดุ ุป รณ์ ระดาษ ครื่ ง ียน คาบริ ารถาย
าร ้า ลม ละคา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา ปนต้ งจาย ฯลฯ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 24 น้าที่ 218)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
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คา ช้จาย น ารจัดทา ผนดา นินงานประจาปี

จานวน

5,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จายจัดทา ผนดา นินงาน ชน คาวั ดุ
ุป รณ์ ระดาษ ครื่ ง ียน คาบริ ารถาย าร ้า ลม ละ
คา ช้จาย ื่นๆ ที่จา ปนต้ งจาย ฯลฯ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 23 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
คา ช้จาย น ารติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนาท้ งถิ่น
จานวน

10,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จายดา นิน ารติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนา
ทศบาล ชน คาวั ดุ ุป รณ์ ระดาษ ครื่ ง ียน คาบริ ารถาย
าร ้า ลม า าร ละ ครื่ งดื่ม คาต บ ทน คณะ
รรม าร ารติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนา ละคา ช้จาย
ื่นๆ ที่จา ปนต้ งจาย ฯลฯ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 21 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
ครง ารจัดทา ผนพัฒนาท้ งถิ่น
จานวน

15,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จายจัดทา ผนพัฒนา ทศบาล ชน คาวั ดุ
ุป รณ์ ระดาษ ครื่ ง ียน คาบริ ารถาย าร ้า ลม รื
ปนคา า าร ละ ครื่ งดื่ม น ารจัดทาประชาคม ละคา ช้จาย
ื่นๆ ที่จา ปนต้ งจาย ฯลฯ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 20 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
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ครง าร วทีประชาคม น ารจัดทา ผนพัฒนาท้ งถิ่น

จานวน

35,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารจัดประชุม วทีประชาคม ชน คาวั ดุ
ุป รณ์ ระดาษ ครื่ ง ียน คาบริ ารถาย าร ้า ลม รื
ปนคา า าร ละคา ครื่ งดื่ม น ารจัดทาประชาคม ละคา ช้
จาย ื่น ๆ ที่จา ปนต้ งจาย ฯลฯ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 22 น้าที่ 217)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
คาบารุงรั ษา ละซ ม ซม
จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ้ ามารถ ช้
งาน ด้ตามป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้งคา ิ่ง ง ละคา รง
งาน ้จายจา คา ช้ ย วน รณีที่ งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปนผ้ดา นิน ารซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ง ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มา รงงาน งบุคคลภายน ้จายจา คา ช้ ย
(2) คา ิ่ง งที่ซื้ มา ช้ น ารบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้จายจา คา
วั ดุ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 210)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ นัง ื ครื่ งคิด ล นาด ล็ ครื่ ง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ม้บรรทัด ล็ รร ร ้า ี้
พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง าร ครื่ งตัด ฟม ครื่ งตัด ระดาษ ครื่ ง
ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่ านั งาน รื นวยงาน ผนปายจราจร
รื ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจาล ง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช ล์ค มุด ซ ง าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป พี วี ซี บบ น้ายาลบ ระดาษ ม้
บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษคาร์บ น ระดาษ
ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร บบพิมพ์ ผ้า าลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ ด้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง ช้ น ารบรรจุ ีบ
น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั
งาน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

รวม

55,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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วั ดุ ฟฟา ละวิทยุ
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ฟฟา ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม คร ฟน าตั้ง ม คร ฟน ัว ร้ง ฟฟา ครื่ งวัด
ระ ฟฟา ครื่ งวัด รงดัน ฟฟา มาตร า รับตรวจวงจร
ฟฟา ครื่ งประจุ ฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ฟิว ์ ทปพัน าย ฟฟา าย ฟฟา ล ด
ฟฟา ล ด ฟ ็ม ัดรัด าย ฟฟา ปลั๊ ฟฟา วิตซ์
ฟฟา ล ดวิทยุทรานซิต ต ร์ ละชิ้น วนวิทยุ ล ถ้วย าย
า าศ รีซี ต ร์มฟวิ่งค ย ์ค ม ดน ซ ร์ า ล ด
ฟล ร ซนซ์ บร ร์ าย า าศ รื า า าศ า รับ
วิทยุ ครื่ งรับ ทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ด ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบังคับทาง ฟ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 29/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานร ง ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ระจ
งา งน้า ที่น น ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื่ งตี ฟฟา ครื่ งปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา รวมถึง
ม้ ุง ้าว ฟฟา ระติ น้าร้ น ระติ น้า ็ง ถัง ๊ ตาฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ม้
วาด ง มุ้ง ผ้าปที่น น ปล ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้า
จืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 30/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ าตั้ง ล ง าตั้ง ียนภาพ ล ง ละระวิง ฟิล์ม
ภาพยนตร์ ครื่ ง ร ทป ลน ์ซม ระ ปา ล้ งถายรป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ พ ัน ี ระดาษ ียน ป ต ร์ ฟีล์ม มม มรี่ าร์
ด ฟีล์ม ลด์ ถบบันทึ ียง รื ภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
ทป, ผนซีดี) รป ี รื าวดาที่ ด้จา ารล้าง ัด ยาย ภาพถาย
ดาว ทียม ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้
ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
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้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รื ทปพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ า รับค มพิว ต ร์ ตลับผง
มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ผง ปน ั ระ รื ปน
พิมพ์ (Key board) มนบ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ต ร์ วิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) ครื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
วงจร
ิ ล็ ทร นิ ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนต้น ครื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต์ (Diskette) บบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติค ล (Optical) ปนต้น ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ื่ าร ละ ทรคมนาคม

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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พื่ จาย ปนคา ชาพื้นที่ ว็บ ซต์ ละธรรม นียมที่ ี่ยว ้ ง ฯลฯ
ละ ้ มายความรวมถึงคา ช้จาย พื่ ้ ด้ ช้บริ ารดัง
ลาว ละ ปนคา ช้จาย ิน ต ร์ น็ตที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ าร ช้
บริ าร ชน คา ชา ครื่ ง คา ชา มาย ล ทรศัพท์ คาบารุงรั ษา
าย ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

113,500 บาท

รวม

113,500 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

ครุภัณฑ์ านั งาน
ต้

าร 10 ลิ้นชั จานวน 1 ลัง

พื่ จาย ปนคาต้ลิ้นชั ล็ 10 ลิ้นชั มี ุญ จล็ คต้ ต้ผลิตจา
ล็ นา 0.6 มิลลิ มตร มีความ ็ง รงทนทานต าร ช้งาน
ละผาน ระบวนล้าง ละ คลื บ ัน นิม ีที่ ช้ ปน
ชนิด POWDER COATING พื่ ชวยยึด าะ ี ด้ดี จัด าด้วย าร
ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลางตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์
มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์ า รับประมวลผล บบที่ 2 จานวน 2 ชุด
พื่ จาย ปนคา ครื่ งค มพิว ต ร์ า รับประมวลผล บบที่ 2
จานวน 2 ชุดๆ ละ 30,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ค มพิว ต ร์ตาม ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ ังคม า นด
ปน ณฑ์ราคา ลาง มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
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คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรับปรุงซ ม ซม ุป รณ์

ระจาย าว มบ้านภาย น ทศบาล

จานวน

50,000 บาท

รวม

4,380,440 บาท

รวม

2,834,940 บาท

รวม

2,834,940 บาท

งิน ดื นพนั งาน

จานวน

1,356,600 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน 3 ัตรา พร้ ม งินปรับปรุง งิน
ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร งคลัง ระดับ ลาง จานวน 1 ัตรา
(2) ัว น้าฝาย าร งิน ละบัญชี จานวน 1 ัตรา
(3) ัว น้าฝายจัด ็บราย ด้ จานวน 1 ัตรา
( งคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน

จานวน

67,200 บาท

พื่ จาย ปนคาปรับปรุง ละบารุงรั ษา ระจาย าว มบ้าน น
ต ทศบาลตาบลบึง ง ลง ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษา ครง
ร้าง งครุภัณฑ์ นาด ญ ซึ่ง มรวมถึงคาซ มบารุงป ติ รื คา
ซ ม ลาง มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น าร
ปฏิบัติงาน
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3 น้าที่ 210)
( งวิชา าร ละ ผนงาน)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม /คาต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร งคลัง ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
( งคลัง)
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งินประจาตา นง

จานวน

103,200 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตา นง งพนั งาน ทศบาล 3
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร งคลัง ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
(2) ัว น้าฝาย าร งิน ละบัญชี ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จานวน 18,000 บาท
(3) ัว น้าฝาย ารจัด ็บราย ด้ ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จานวน 18,000 บาท
( งคลัง)
คาจ้างล จ้างประจา

จานวน

520,560 บาท

พื่ จาย ปน งินคาจ้าง งล จ้างประจา 2 ัตรา พร้ ม งินปรับ
ปรุงประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) นั วิชา ารพั ดุ จานวน 1 ัตรา
(2) จ้าพนั งานจัด ็บราย ด้ จานวน 1 ัตรา
( งคลัง)
คาต บ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

727,680 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง
ัตราประจาปีพนั งานจ้าง จานวน 5 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง. าร งิน ละ
บัญชี) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.พั ดุ) จานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.จัด ็บราย ด้) จานวน 1
ัตรา
(5) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 1 ัตรา
( งคลัง)
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งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง

จานวน

59,700 บาท

รวม

1,491,000 บาท

รวม

235,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทนคณะ รรม ารดา นิน ารจัดซื้ รื จัด
จ้าง คณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง ละผ้ควบคุมงาน ร้าง ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปน ปตาม นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลง
วันที่ 17 พฤศจิ ายน 2553 นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1712 ลงวันที่ 28
ิง าคม 2560 ละ นัง ื ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค
0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560
( งคลัง)
คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 3 ัตรา ดยคานวณ
ตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.พั ดุ) จานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 1 ัตรา
( งคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์
ท้ งถิ่น

งค์ รป คร ง วน

พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ้
พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน
วลาราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่
ม าจทา น วลาราช าร ด้
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ง ปท. พ.ศ. 2559
ละที่ ้ พิ่ม ติม
( งคลัง)
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คา ชาบ้าน

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะ ด้
รับ ดังนี้
(1) ัว น้าฝาย าร งิน ละบัญชี ัตราละ 2,500 บาท/ ดื น
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ชาบ้าน ง ้า
ราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ้ พิ่ม ติม
( งคลัง)
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
จานวน

25,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ทศบาลตาม
ิทธิที่ควรจะ ด้รับ ดังนี้
(1) นั วิชา ารพั ดุ ระดับปริญญาตรี 1 คน จานวน 25,000
บาท/ปี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่
รายจาย พื่

รวม

266,000 บาท

จานวน

126,000 บาท

้ ด้มาซึ่งบริ าร
้ ด้มาซึ่งบริ ารทั่ว ป ( งคลัง)

พื่ ้ ด้มาซึ่งบริ าร ปนคา ช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ้าป นัง ื คา ฆษณา
ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ รื ิ่งพิมพ์
ตางๆ) ละ ปนคาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่
้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน คาซั ฟ คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย์ ิน คาติดตั้ง ฟฟา คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้ง ทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณ
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( งคลัง)
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารปรับปรุง ผนที่ภาษี ทศบาลตาบลบึง ง ลง

จานวน

100,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย ครง ารปรับปรุง ผนที่ภาษี ทศบาลตาบลบึง
ง ลง ชน คาจัดทาฐาน ้ มล คาวั ดุ ุป รณ์ ระดาษ ครื่ ง
ียน ละคา ้จาย ื่น ๆ ที่จา ปนต้ งจาย
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์ ิน ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2550
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 25 น้าที่ 218)
( งคลัง)
คาบารุงรั ษา ละซ ม ซม
จานวน

40,000 บาท

พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ้ ามารถ ช้
งาน ด้ตามป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้งคา ิ่ง ง ละคา รง
งาน ้จายจา คา ช้ ย วน รณีที่ งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปนผ้ดา นิน ารซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ง ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มา รงงาน งบุคคลภายน ้จายจา คา ช้ ย
(2) คา ิ่ง งที่ซื้ มา ช้ น ารบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้จายจา คา
วั ดุ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 210)
( งคลัง)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ นัง ื ครื่ งคิด ล นาด ล็ ครื่ ง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ม้บรรทัด ล็ รร ร ้า ี้
พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง าร ครื่ งตัด ฟม ครื่ งตัด ระดาษ ครื่ ง
ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่ านั งาน รื นวยงาน ผนปายจราจร
รื ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจาล ง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช ล์ค มุด ซ ง าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป พี วี ซี บบ น้ายาลบ ระดาษ ม้
บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษคาร์บ น ระดาษ
ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร บบพิมพ์ ผ้า าลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ ด้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง ช้ น ารบรรจุ ีบ
น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั
งาน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งคลัง)

รวม

140,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานร ง ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ระจ
งา งน้า ที่น น ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื่ งตี ฟฟา ครื่ งปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา รวมถึง
ม้ ุง ้าว ฟฟา ระติ น้าร้ น ระติ น้า ็ง ถัง ๊ ตาฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ม้
วาด ง มุ้ง ผ้าปที่น น ปล ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้า
จืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งคลัง)
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้
ุป รณ์บันทึ ้ มล (
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Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รื ทปพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ า รับค มพิว ต ร์ ตลับผง
มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ผง ปน ั ระ รื ปน
พิมพ์ (Key board) มนบ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ต ร์ วิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) ครื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
วงจร
ิ ล็ ทร นิ ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนต้น ครื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต์ (Diskette) บบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติค ล (Optical) ปนต้น ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
คา ฟฟา

รวม

850,000 บาท

จานวน

500,000 บาท
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พื่ จาย ปนคา ฟฟา น านั งาน/ นที่ าธารณะ รื าคาร
ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งคลัง)
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

225,000 บาท

พื่ จาย ปนคาน้าประปา น านั งาน/ นที่
าธารณะ รื าคาร ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง
ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งคลัง)
คาบริ าร ทรศัพท์
จานวน

35,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ทรศัพท์พื้นฐาน คา ทรศัพท์ คลื่ นที่ ฯลฯ ละ
้ มายความรวมถึงคา ช้จาย พื่ ้ ด้ ช้บริ ารดัง ลาว ละคา
ช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ าร ช้บริ าร ชน คา ชา ครื่ ง คา ชา
มาย ล ทรศัพท์ คาบารุงรั ษา าย ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งคลัง)
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คาบริ าร ปรษณีย์

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบริ าร ปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ปรษณียา ร คา ชาต้ ปรษณีย์ คาธรรม นียม าร น งิน น
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ บบ ิ ล็ ทร นิ ์ (GFMIS)
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งคลัง)
คาบริ าร ื่ าร ละ ทรคมนาคม
จานวน

60,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบริ าร ื่ าร ละ ทรคมนาคม ชน คา
ทรภาพ ( ทร าร) คา ท ล ซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่
าร คา ื่ ารผานดาว ทียม คา ช้จาย ี่ยว ับ าร ช้ระบบ ิน
ท ร์ น็ตรวมถึง ิน ท ร์ น็ต าร์ด ละคา ื่ าร ื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาช ง ัญญาณดาว ทียม ปนต้น ละ ้ มายความ
รวมถึงคา ช้จาย พื่ ้ ด้ ช้บริ ารดัง ลาว ละคา ช้จายที่ ิด ึ้น
ี่ยว ับ าร ช้บริ าร
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งคลัง)
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งบลงทุน

รวม

54,500 บาท

รวม

54,500 บาท

ชั้นวาง ล็ ฉา คลื บ ี 4 ชั้น จานวน 5 ชุด

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาชั้นวาง ง ล็ ฉา คลื บ ี 4
ชั้น นาด 100 x 41.5 x 160 ซม. จานวน 5 ชุด ๆ ละ 4,000
บาท
จัด า ดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( งคลัง)
ต้ ็บ าร ล็ ปิดทึบ ง จานวน 2 ลัง

จานวน

18,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต้ าร ล็ 2 บานปิดทึบ ง นาด 90
ซม. จานวน 2 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท
จัด า ดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( งคลัง)
พัดลม พดาน นาด 18 นิ้ว พร้ มติดตั้ง จานวน 3 ชุด

จานวน

7,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านั งาน

พื่ จาย ปนคาพัดลม พดาน นาด 18 นิ้ว พร้ มติดตั้ง จานวน 3
ชุด ๆ ละ 2,500 บาท คุณลั ษณะพื้นฐานพัดลม ปน บบ บ
พัด 3 บพัด
นาด บพัด 18 นิ้ว มีความ ร็วร บ 1,300 ร บ/นาที ปรับระดับ
รงลม ด้ 3-4 ระดับ ามารถปรับรัศมี าร าย ด้ตั้ง ต 15/30
ละ 50 งศา จัด า ดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี
ณฑ์ราคา ลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ ง
จัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( งคลัง)
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พาร์ทิชั่น ั้น ต๊ะ จานวน 8 ชุด

จานวน

9,000 บาท

รวม

208,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาพาร์ทิชั่น ั้น ต๊ะ จานวน 8 ชุด ๆละ 1,125 บาท
จัด า ดย ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( งคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์
ท้ งถิ่น

งค์ รป คร ง วน

พื่ จาย ปนคาปวย าร ้ า า มัครป ง ันภัยฝาย
พล รื น ( ปพร.) รื คา ชจาย นลั ษณะ ดียว ัน ับคาต บ
ทน รื คาปวย าร ้ ับผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์
ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ คา ช้จาย
้ า า มัครป ง ันภัยฝายพล รื น ง งค์ รป คร ง วน
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2560 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( านั ปลัด ทศบาล)
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ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารดา นิน ารป ง ัน ละลด ุบัติ ตุทาง
ถนน นชวง ทศ าล าคัญตาง ๆ ชน คารณรงค์ คาประชา
ัมพันธ์ คา า าร คา บี้ย ลี้ยง คาวั ดุ ุป รณ์ ตล ดจนคา ช้
จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 195)
( านั ปลัด ทศบาล)
ครง ารฝึ พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน ้ มาชิ ปพร.
จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
คา ช้จาย น ารป ง ัน ละ ้ ปญ าลด ุบัติ ตุท้ งถนน

พื่ พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน ้ มาชิ ปพร น าร
บริ ารจัด าร าธารณภัย ฝึ บรม มาชิ า า มัครป ง ันภัย
ฝายพล รื น ( ปพร.) ้มีความร้ความ ามารถ ละประ บ ารณ์
น ารป ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย นาความร้ชวย ลื ผ้
ประ บภัย ด้ ยางถ ต้ ง ละมีประ ิทธิภาพ ชน คา ช้จาย ี่ยว
ับ ารต ตง ถานที่ บรม คา ช้จาย นพิธี ปิด-ปิด ารฝึ
บรม คาวั ดุ ครื่ ง ียน ละ ุป รณ์ คาประ าศนียบัตร คา
ถาย าร คาพิมพ์ าร ละ ิ่งพิมพ์ คา นัง ื า รับผ้ ้า
รับ ารฝึ บรม ละคา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา ปน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้
พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 17 น้าที่ 197)
( านั ปลัด ทศบาล)
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ครง ารฝึ บรมซ้ ม ผนด้าน าธารณภัย

จานวน

10,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารดา นิน ารฝึ ซ้ ม ผนชวย ลื ผ้ประ บ
ุบัติภัยทางท้ งถนน พื่ ้ มาชิ า า มัครป ง ันฝาย
พล รื น า า ้ชีพ ้ชีพ ้ภัย ( OTOS ) ซึ่ง ปน าลัง าคัญ ด้มี
ารซั ซ้ ม น ถาน ารณ์จาล ง ึ้น พื่ ปน ารพัฒนาระบบ
าร พทย์ฉุ ฉิน ละ ปน าร ตรียมพร้ ม น าร ผชิญ ตุ ละ
ชวย ลื ผ้ประ บภัย ด้ ยางถ ต้ ง รวด ร็ว ละทันทวง
ที ชน คา ช้จาย ี่ยว ับ ารต ตง ถานที่ บรม คา ช้จาย นพิธี
ปิด ละปิด ารฝึ บรม คาวั ดุ ครื่ ง ียน ละ ุป รณ์ คา
ประ าศนียบัตร คาถาย าร คาพิมพ์ าร ละ ิ่งพิมพ์ คา
นัง ื า รับผ้ ้ารับ ารฝึ บรม ละคา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา ปน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้
พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 18 น้าที่ 198)
( านั ปลัด ทศบาล)
ครง าร ง ริม ้ความร้ด้าน ารป ง ัน าธารณภัย
จานวน

20,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารดา นิน ิจ รรม งประชาชน า า
มัครป ง ันภัยฝายพล รื น ้มีความร้ความ ้า จ ละ
ประ บ ารณ์ น รื่ ง ารป ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ชน คา
ช้จาย ี่ยว ับ ารต ตง ถานที่ บรม คา ช้จาย นพิธี ปิด ละ
ปิด ารฝึ บรม คาวั ดุ ครื่ ง ียน ละ ุป รณ์ คาประ าศนีย
บัตร คาถาย าร คาพิมพ์ าร ละ ิ่งพิมพ์ คา นัง ื
า รับผ้ ้ารับ ารฝึ บรม ละคา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา ปน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้
พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 14 น้าที่ 196)
( านั ปลัด ทศบาล)
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ครื่ ง ตง าย ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ครื่ ง บบ ื้ าง ง ผ้า ครื่ ง มายยศ ละ
ัง ัด ถุง ท้า ร ง ท้า ็ม ็ด มว ผ้าผ ค ครื่ ง ตง ายชุด
ฝึ น ละคร ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)
วั ดุ ครื่ งดับ พลิง
จานวน

20,000 บาท

วั ดุ ครื่ ง ตง าย

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ครื่ งดับ พลิง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ น้ายาดับ พลิง ล บ ลดับ พลิง ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)
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วั ดุ ื่น
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ มิ ต ร์น้า มิ ต ร์ ฟฟา ม รื ตะ รง ัน วะ ัว
ชื่ ม
ัววาล์ว ปิด-ปิด ๊ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( านั ปลัด ทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

10,000 บาท

รวม

8,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รวม

3,309,700 บาท

รวม

1,730,100 บาท

รวม

1,730,100 บาท

จานวน

185,160 บาท

ครุภัณฑ์ านั งาน
้า ี้ านั งาน จานวน 4 ตัว
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ้า ี้ทางาน จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,000
บาท ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ปน ้า ี้บุนวม มีพนั พิง ลัง ล้
ลื่ นปรับระดับ ด้ มีที่พั นทั้ง ง ้าง จัด า ดย ืบราคาจา
ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น าร
ปฏิบัติงาน
( านั ปลัด ทศบาล)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล 1 ัตรา พร้ ม งินปรับ
ปรุง งิน ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง ารศึ ษา ระดับต้น
( ง ารศึ ษา)
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งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตา นง งพนั งาน ทศบาล 1
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง ารศึ ษา ระดับต้น ัตราละ 3,500
บาท/ ดื น จานวน 42,000 บาท
( ง ารศึ ษา)
คาต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,480,740 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง
ัตราประจาปีพนั งานจ้าง จานวน 5 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (คร ัตราจ้าง ร.ร. บ.ทต.บึง ง
ลง) จานวน 5 ัตรา
( ง ารศึ ษา)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง

จานวน

22,200 บาท

รวม

1,364,600 บาท

รวม

1,294,600 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 3 ัตรา ดยคานวณ
ตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (คร ัตราจ้าง ร.ร. บ.ทต.บึง ง
ลง) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 1 ัตรา
( ง ารศึ ษา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่

้ ด้มาซึ่งบริ าร

คาจ้างพนั งานจ้าง มาบริ าร( ง ารศึ ษา)
พื่ ปนคาจ้างพนั งานจ้าง มา 2 ัตรา
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 50/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

รายจาย พื่

้ ด้มาซึ่งบริ าร( ง ารศึ ษา)

จานวน

50,000 บาท

ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ิจ รรมป ง ัน จานวน
ยา พติด ง ถานศึ ษา

21,000 บาท

พื่ ้ ด้มาซึ่งบริ าร ปนคา ช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ้าป นัง ื คา ฆษณา
ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ รื ิ่งพิมพ์
ตางๆ) ละคาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน คาซั ฟ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คา
ระวางบรรทุ คา ชาทรัพย์ ิน คาติดตั้ง ฟฟา คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้ง ทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณตางๆ
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( ง ารศึ ษา)
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย น ารรณรงค์ ารป ง ันยา พติด ง
รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 19 น้าที่ 199)
( ง ารศึ ษา)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ิจ รรมพัฒนา จานวน
คร ละผ้ด ล ด็ ง ถานศึ ษา
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย น ารพัฒนา ้าราช ารคร ง รง รียน
นุบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 9 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา ารปรับปรุง จานวน
ลั ตร ถานศึ ษา ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย น ารปรับปรุง ลั ตร ง รง รียน นุบาล
ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 30 น้าที่ 176)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา ิจ รรม
จานวน
พัฒนาคุณภาพผ้ รียน รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ้ รียน ง รง รียน
นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง 120 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 172)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 51/129

9,000 บาท

20,000 บาท

51,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา ครื่ ง บบนั จานวน
รียน รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย ครื่ ง บบนั รียน ง รง รียน นุบาล
ทศบาลตาบลบึง ง ลง 120 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คาจัด าร รียน จานวน
าร น งนั รียน (ราย ัว) รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง
ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จายจัด าร รียน าร น (ราย ัว) ง รง รียน
นุบาลตาบลบึง ง ลง 120 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 5 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา นัง ื รียน จานวน
รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย นัง ื รียน ง รง รียน นุบาล ทศบาล
ตาบลบึง ง ลง 120 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 11 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 52/129

36,000 บาท

204,000 บาท

24,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา า าร ลาง จานวน
วัน รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย า าร ลางวันผ้ รียน ง รง รียน นุบาล
ทศบาลตาบลบึง ง ลง 200 วัน 120 คน ๆ ละ 20 บาท
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา ุป รณ์ าร จานวน
รียน รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย ุป รณ์ าร รียน ง รง รียน นุบาล
ทศบาลตาบลบึง ง ลง 120 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3 น้าที่ 169)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จายบริ าร ถานศึ ษา คา ช้จาย
จานวน
พัฒนา/ปรับปรุง ้ ง มุด รง รียน
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย น ารพัฒนา/ปรับปรุง ้ ง มุดผ้ รียน ง
รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 147)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 53/129

480,000 บาท

24,000 บาท

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร นับ นุนคา ช้จายบริ าร ถานศึ ษา คาพัฒนา ลง รียน จานวน
ร้ ง ถานศึ ษา
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย น ารพัฒนา ลง รียนร้ ง รง รียน
นุบาล ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 7 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)
คาบารุงรั ษา ละซ ม ซม
จานวน
พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ้ ามารถ ช้
งาน ด้ตามป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้งคา ิ่ง ง ละคา รง
งาน ้จายจา คา ช้ ย วน รณีที่ งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปนผ้ดา นิน ารซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ง ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มา รงงาน งบุคคลภายน ้จายจา คา ช้ ย
(2) คา ิ่ง งที่ซื้ มา ช้ น ารบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้จายจา คา
วั ดุ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 210)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 54/129

80,000 บาท

15,000 บาท

น้า : 55/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ นัง ื ครื่ งคิด ล นาด ล็ ครื่ ง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ม้บรรทัด ล็ รร ร ้า ี้
พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง าร ครื่ งตัด ฟม ครื่ งตัด ระดาษ ครื่ ง
ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่ านั งาน รื นวยงาน ผนปายจราจร
รื ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจาล ง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช ล์ค มุด ซ ง าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป พี วี ซี บบ น้ายาลบ ระดาษ ม้
บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษคาร์บ น ระดาษ
ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร บบพิมพ์ ผ้า าลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ ด้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง ช้ น ารบรรจุ ีบ
น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั
งาน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)

รวม

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานร ง ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ระจ
งา งน้า ที่น น ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื่ งตี ฟฟา ครื่ งปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา รวมถึง
ม้ ุง ้าว ฟฟา ระติ น้าร้ น ระติ น้า ็ง ถัง ๊ ตาฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ม้
วาด ง มุ้ง ผ้าปที่น น ปล ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้า
จืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้
ุป รณ์บันทึ ้ มล (
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Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รื ทปพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ า รับค มพิว ต ร์ ตลับผง
มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ผง ปน ั ระ รื ปน
พิมพ์ (Key board) มนบ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ต ร์ วิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) ครื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
วงจร
ิ ล็ ทร นิ ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนต้น ครื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต์ (Diskette) บบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติค ล (Optical) ปนต้น ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง ารศึ ษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

215,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

ครุภัณฑ์ านั งาน
้า ี้ านั งาน จานวน 2 ตัว
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พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ้า ี้ทางาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000
บาท ดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ปน ้า ี้บุนวม มีพนั พิง ลัง ล้
ลื่ นปรับระดับ ด้ มีที่พั นทั้ง ง ้าง จัด า ดย าร ืบราคา
จา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น าร
ปฏิบัติงาน
( ง ารศึ ษา)
ต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว
จานวน
พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500
บาท ดยมีคุณลั ษณะพี้นฐาน ปน ต๊ะ ม้ มี 2 บานประต มี 1
ลิ้นชั จัด า ดย าร ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์
ราคา ลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้
พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( ง ารศึ ษา)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง

11,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ร้าง

ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ปรับปรุงซ ม
ซม าคาร รียน าคารประ บ รง รียน นุบาล ทศบาลตาบลบึง
ง ลง
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จายชุด าคารประ บ รง รียน นุบาล ทศบาล
ตาบลบึง ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตาบลบึง ง ลง
า นด)
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 8 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

14,704,470 บาท

รวม

5,703,020 บาท

รวม

5,703,020 บาท

จานวน

3,427,500 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื น งพนั งานคร ทศบาล 12 ัตรา พร้ ม
งินปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดัง
นี้
(1) ตา นงคร (ศพด. วางวารี) จานวน 3 ัตรา
(2) ตา นงคร (ศพด.ศิริมงคล) จานวน 2 ัตรา
(3) ตา นงคร (ศพด. มธาน) จานวน 2
(4) ตา นงคร (ศพด. น ง ิม) จานวน 1 ัตรา
(5) ตา นงคร (ศพด.ดง วาง) จานวน 1 ัตรา
(6) ตา นงผ้ านวย าร ถานศึ ษา (ร.ร. บ.ทต.บึง ง
ลง) จานวน 1 ัตรา
(7) ตา นงครผ้ชวย (ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) จานวน 2 ัตรา
( ง ารศึ ษา)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน
จานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม /คาต บ ทน งพนั งานคร ทศบาล 1
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ครชานาญ ารพิ ศษ จานวน 1 ัตราๆ ละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
( ง ารศึ ษา)
งินวิทยฐานะ
พื่ จาย ปน งินวิทยฐานะ งพนั งานคร ทศบาล 9 ัตรา ดย
คานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ครชานาญ าร 7 ัตราๆ ละ 3,500
บาท/ ดื น จานวน 245,000 บาท
(2) ครชานาญ ารพิ ศษ จานวน 1 ัตรา ๆ ละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
(3) ผ้ านวย าร ถานศึ ษา (ร.ร. บ.ทต.บึง ง
ลง) ัตราๆ ละ 3,500 บาท/ ดื น จานวน 42,000 บาท
( ง ารศึ ษา)

จานวน

354,200 บาท

น้า : 60/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

คาต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,806,990 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง
ัตราประจาปีพนั งานจ้าง จานวน 12 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด.วัด มธาน) จานวน
3 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด.วัดศิริ
มงคล) จานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด.ดง วาง) จานวน 2
ัตรา
(4) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศผด. น ง ิม) จานวน 3
ัตรา
(5) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท. าร งิน ละบัญชี ร.ร
. บ.ทต.บึง ง ลง) จานวน 1 ัตรา
(6) พนั งานจ้างทั่ว ป (ภาร รง ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง) จานวน 1
ัตรา
( ง ารศึ ษา)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
จานวน

47,130 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 4 ัตรา ดยคานวณ
ตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศพด.ดง วาง) จานวน 1
ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ศพด. น ง ิม) จานวน 1
ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพท. าร งิน ละบัญชี ร.ร
. บ.ทต.บึง ง ลง) จานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างทั่ว ป (ภาร รง) จานวน 1 ัตรา
( ง ารศึ ษา)
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งบดาเนินงาน

รวม

4,401,450 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

1,330,900 บาท

ครง าร ง ัน ี า ด็ นั รียนปฐมวัย ถานศึ ษา น ัง ัด ทศบาล จานวน
ตาบลบึง ง ลง

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งานคร ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะ ด้รับ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562 นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว
้ง
( ง ารศึ ษา)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

พื่ ปนคา ช้จาย น ครง าร ง ัน ี า ด็ นั รียนปฐมวัย
ถานศึ ษา ัง ัด ทศบาลตาบลบึง ง ลง ชน คา ช้จาย น าร
ต ตง ถานที่ คา ช้จายพิธี ปิด ละปิด คาวั ดุ คา ครื่ ง
ียน ละ ุป รณ์ คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม ละคา ช้จาย
ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 7 น้าที่ 202)
( ง ารศึ ษา)
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ครง าร ง ันทั ษะทางวิชา ารงานม รรม ารศึ ษาท้ งถิ่น

จานวน

30,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จายคา ้ารวม ง ันทั ษะทาง
วิชา าร งานม รรม ารศึ ษาท้ งถิ่น ง ถานศึ ษา น ัง ัด
ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 28 น้าที่ 176)
( ง ารศึ ษา)
ครง ารจัดนิทรรศ าร ดง ิจ รรมผลงาน ด็ นั รียน
จานวน

20,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารจัด ิจ รรม ผย พรประชา ัมพันธ์ ผล
ารจัด ารศึ ษา ง ด็ นั รียน ง ถานศึ ษา น ัง ัด
ทศบาล ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คา
วั ดุประชา ัมพันธ์ คาจัดทาวุฒิบัตร ละคา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 176)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ิจ รรมพัฒนาผ้ จานวน
รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย น ารพัฒนาคุณภาพผ้ รียน งศนย์พัฒนา
ด็ ล็ น ัง ัด ทศบาลตาบลบึง ง ลง 90 คน ๆ ละ 430
บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 172)
( ง ารศึ ษา)

38,700 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา ครื่ ง บบนั จานวน
รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้ ครื่ ง บบนั รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็ น
ัง ัด ทศบาลตาบลบึง ง ลง 90 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คาจัด าร รียน จานวน
าร น (ราย ัว) งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย น ารจัด าร รียน าร น (ราย ัว) ง
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ น ัง ัด ทศบาลตาบลบึง ง ลง 162 คน ๆ
ละ 1,700 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 5 น้าที่ 170)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา นัง ื รียน จานวน
งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย นัง ื รียนนั รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็
น ัง ัด ทศบาลตาบลบึง ง ลง 90 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 11 น้าที่ 171)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 63/129

27,000 บาท

275,400 บาท

18,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา า าร ลาง จานวน
วัน งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย า าร ลางวันนั รียน งศนย์พัฒนา ด็
ล็ น ัง ัด ทศบาลตาบลบึง ง ลง 162 คน จานวน 245 วัน ๆ
ละ 20 บาท ดังนี้
(1) คา า าร ลางวัน (ศพด.วัด วางวารี) 40 คน ๆ ละ 20 บาท
(2) คา า าร ลางวัน (ศพด.ดง วาง) 22 คน ๆ ละ 20 บาท
(3) คา า าร ลางวัน (ศพด. น ง ิม) 30 คน ๆ ละ 20 บาท
(4) คา า าร ลางวัน (ศพด.วัดศิริมงคล) 40 คน ๆ ละ 20 บาท
(5) คา า าร ลางวัน (ศพด. มธาน) 30 คน ๆ ละ 20 บาท
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร นับ นุนคา ช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา คา ุป รณ์ าร จานวน
รียน งศนย์พัฒนา ด็ ล็
พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย ุป รณ์ าร รียนนั รียน งศนย์พัฒนา ด็
ล็ น ัง ัด ทศบาลตาบลบึง ง ลง 90 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3 น้าที่ 169)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 64/129

793,800 บาท

18,000 บาท

น้า : 65/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร นับ นุน ง ริม ถานศึ ษาจัด ิจ รรมวัน ด็

งชาติ

จานวน

50,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ชน คาวั ดุ
ุป รณ์ที่ ช้ น ารจัดงาน คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คาปาย
ประชา ัมพันธ์ คาจัด ตรียม ถานที่ คา ง วัญ งรางวัล ละ
คา ช้จาย ื่นๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 33 น้าที่ 177)
( ง ารศึ ษา)
ครง าร บรม ี่ยว ับ าร ลี้ยงด ด็ ปฐมวัย
จานวน

10,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารฝึ บรมผ้ป คร ง ด็ นั รียน นวัน
ปฐมนิ ทศ ชน คา ช้จาย น ารต ตง ถานที่ คา ช้จายพิธี ปิด
ละปิด คาวั ดุ คา ครื่ ง ียน ละ ุป รณ์ คา า ารวาง ละ
ครื่ งดื่ม ละคา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น ารฝึ
บรม ละ าร ้ารับ ารฝึ บรม ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ
. 2557 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 25 น้าที่ 175)
( ง ารศึ ษา)

น้า : 66/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ค่าวัสดุ
คา า าร ริม (นม)
พื่ จัดซื้ า าร ริม (นม) นั รียน ง ถานศึ ษา น ัง ัด
านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) น ตพื้นที่
บริ าร 260 วัน รวม 1,150 คน ดังนี้
(1) ร.ร.บึง ง ลงวิทยานั รียน จานวน 390 คน
(2) ร.ร. น ง ิม นน วรรค์ จานวน 90 คน
(3) ร.ร. นุบาล า น ิทธิ านวย จานวน 670 คน
พื่ จัดซื้ า าร ริม (นม) นั รียน ง ถานศึ ษา น ัง ัด
ทศบาลตาบลบึง ง ลง 260 วัน รวม 282 คน ดังนี้
(1) ศพด.วัด วางวารี 40 คน
(2) ศพด.ดง วาง 22 คน
(3) ศพด. น ง ิม 30 คน
(4) ศพด.วัดศิริมงคล 40 คน
(5) ศพด. มธาน 30 คน
(6) ร.ร. บ.ทต.บึง ง ลง 120 คน
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 1 น้าที่ 169)
( ง ารศึ ษา)
ค่าสาธารณูปโภค
คา ฟฟา
พื่ จาย ปนคา ฟฟา น รง รียน นุบาล ทศบาล /ศนย์พัฒนา ด็
ล็ รื าคาร ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง ง าร
ศึ ษา
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง ารศึ ษา)

รวม

2,911,550 บาท

จานวน

2,911,550 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

น้า : 67/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

48,000 บาท

พื่ จาย ปนคาน้าประปา น รง รียน นุบาล ทศบาล /ศนย์พัฒนา
ด็ ล็ รื าคาร ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง ง
ารศึ ษา
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง ารศึ ษา)
คาบริ าร ื่ าร ละ ทรคมนาคม
จานวน

48,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบริ าร ื่ าร ละ ทรคมนาคม ชน คา
ทรภาพ ( ทร าร) คา ท ล ซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่
าร คา ื่ ารผานดาว ทียม คา ช้จาย ี่ยว ับ าร ช้ระบบ ิน
ท ร์ น็ตรวมถึง ิน ท ร์ น็ต าร์ด ละคา ื่ าร ื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาช ง ัญญาณดาว ทียม ปนต้น ละ ้ มายความ
รวมถึงคา ช้จาย พื่ ้ ด้ ช้บริ ารดัง ลาว ละคา ช้จายที่ ิด ึ้น
ี่ยว ับ าร ช้บริ าร น รง รียน นุบาล ทศบาล /ศนย์พัฒนา
ด็ ล็ รื าคาร ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง ง
ารศึ ษา
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง ารศึ ษา)

น้า : 68/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,600,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,600,000 บาท

จานวน

1,560,000 บาท

พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย า าร ลางวันนั รียน ง รง รียนบึง ง
ลงวิทยา 200 วัน 390 คน ๆ ละ 20 บาท
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
ุด นุนคา า าร ลางวัน รง รียน น ง ิม นน วรรค์
จานวน

360,000 บาท

พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย า าร ลางวันนั รียน ง รง รียน น ง ิ
ม นน วรรค์ 200 วัน 90 คน ๆ ละ 20 บาท
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
ุด นุนคา า าร ลางวัน รง รียน นุบาล า น ิทธิ านวย
จานวน

2,680,000 บาท

งิน ุด นุน วนราช าร
ุด นุนคา า าร ลางวัน รง รียนบึง ง ลงวิทยา

พื่ นับ นุน ละ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา ง ถาน
ศึ ษา ปนคา ช้จาย า าร ลางวันนั รียน ง รง รียน นุบาล
า น ิทธิ านวย 200 วัน 670 คน ๆ ละ 20 บาท
ปน ปตาม นวทาง นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 23 น้าที่ 174)
( ง ารศึ ษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

3,760,900 บาท

รวม

2,758,500 บาท

รวม

2,758,500 บาท

จานวน

789,040 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จานวน 2 ัตรา พร้ ม งิน
ปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม ระดับ
ลาง จานวน 1 ัตรา
(2) ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม จานวน 1
ัตรา
( ง าธารณ ุ ฯ)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน
จานวน

67,200 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม /คาต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม ระดับ
ลาง ัตราละ 5,600 บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
( ง าธารณ ุ ฯ)
งินประจาตา นง

85,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

พื่ จาย ปน งินประจาตา นง งพนั งาน ทศบาล 2
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม ระดับ
ลาง ัตราละ 5,600 บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
(2) ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม ัตรา
ละ 1,500 บาท/ ดื น จานวน 18,000 บาท
( ง าธารณ ุ ฯ)

จานวน
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คาต บ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,675,400 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง
ัตราประจาปีพนั งานจ้าง จานวน 13 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถ ยะ) จานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 10 ัตรา
( ง าธารณ ุ ฯ)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
จานวน

141,660 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 13 ัตรา ดย
คานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถ ยะ) จานวน 2 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 10 ัตรา
( ง าธารณ ุ ฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ้
พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน
วลาราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่
ม าจทา น วลาราช าร ด้
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ง ปท. พ.ศ. 2559
ละที่ ้ พิ่ม ติม
( ง าธารณ ุ ฯ)

รวม

979,800 บาท

รวม

129,800 บาท

จานวน

100,000 บาท
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

จานวน

29,800 บาท

รวม

630,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่ ปนคาจ้างพนั งานจ้าง มา 2 ัตรา
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( ง าธารณ ุ ฯ)
คาจ้าง มาฝง ลบ ยะมลฝ ย ้ ทศบาลตาบลศรีพนา
จานวน

350,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน ทศบาล ตาม
ิทธิที่ควรจะ ด้รับ
(1) ผ้ านวย าร ง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม ระดับมัธยม
ศึ ษา 1 คน จานวน 4,800 บาท/ปี ละระดับปริญญาตรี 1 คน
จานวน 25,000 บาท/ปี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง าธารณ ุ ฯ)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่

้ ด้มาซึ่งบริ าร

คาจ้างพนั งานจ้าง มาบริ าร( ง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม)

พื่ คาจ้าง มาฝง ลบ ยะมลฝ ย ้ ทศบาลตาบลศรีพนา
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 203)
( ง าธารณ ุ ฯ)
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รายจาย พื่

้ ด้มาซึ่งบริ าร( ง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้ ม)

พื่ ้ ด้มาซึ่งบริ าร ปนคา ช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ้าป นัง ื คา ฆษณา
ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ รื ิ่งพิมพ์
ตางๆ) ละ ปนคาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่
้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน คาซั ฟ คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย์ ิน คาติดตั้ง ฟฟา คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้ง ทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณ
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( ง าธารณ ุ ฯ)

จานวน

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ นัง ื ครื่ งคิด ล นาด ล็ ครื่ ง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ม้บรรทัด ล็ รร ร ้า ี้
พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง าร ครื่ งตัด ฟม ครื่ งตัด ระดาษ ครื่ ง
ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่ านั งาน รื นวยงาน ผนปายจราจร
รื ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจาล ง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช ล์ค มุด ซ ง าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป พี วี ซี บบ น้ายาลบ ระดาษ ม้
บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษคาร์บ น ระดาษ
ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร บบพิมพ์ ผ้า าลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ ด้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง ช้ น ารบรรจุ ีบ
น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั
งาน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)

รวม

220,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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วั ดุ ฟฟา ละวิทยุ
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ฟฟา ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม คร ฟน าตั้ง ม คร ฟน ัว ร้ง ฟฟา ครื่ งวัด
ระ ฟฟา ครื่ งวัด รงดัน ฟฟา มาตร า รับตรวจวงจร
ฟฟา ครื่ งประจุ ฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ฟิว ์ ทปพัน าย ฟฟา าย ฟฟา ล ด
ฟฟา ล ด ฟ ็ม ัดรัด าย ฟฟา ปลั๊ ฟฟา วิตซ์
ฟฟา ล ดวิทยุทรานซิต ต ร์ ละชิ้น วนวิทยุ ล ถ้วย าย
า าศ รีซี ต ร์มฟวิ่งค ย ์ค ม ดน ซ ร์ า ล ด
ฟล ร ซนซ์ บร ร์ าย า าศ รื า า าศ า รับ
วิทยุ ครื่ งรับ ทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ด ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบังคับทาง ฟ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)

จานวน

30,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานร ง ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ระจ
งา งน้า ที่น น ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื่ งตี ฟฟา ครื่ งปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา รวมถึง
ม้ ุง ้าว ฟฟา ระติ น้าร้ น ระติ น้า ็ง ถัง ๊ ตาฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ม้
วาด ง มุ้ง ผ้าปที่น น ปล ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้า
จืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)

จานวน

60,000 บาท
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วั ดุ

ร้าง
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้
ตางๆ ค้ น คีม ชะ ลง จ บ ิ่ว ียม ลื่ ย วาน บ ม้ ทป
วัดระยะ ครื่ งวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ
้วม างล้างมื ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ตะป ล็ ้น ปรงทา ี ปน าว ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ท น้า ละ ุป รณ์
ประปา ท น้าบาดาล ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)

จานวน

10,000 บาท
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วั ดุวิทยาศา ตร์ รื าร พทย์

จานวน

80,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุวิทยาศา ตร์ รื าร พทย์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ชุด ครื่ งมื ผาตัด ที่วาง รวย ้ว ระบ ตวง บ้า
ล ม ฟง (Stethoscope) ปล ามคน ้ คีมถ นฟน ครื่ ง
วัดน้าฝน ถัง ็บ ชื้ พลิง ครื่ งนึ่ง ครื่ งมื วิทยาศา ตร์ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ าลี ละผ้าพัน ผล วชภัณฑ์ ล ฮ ล์ ฟิล์ม
ซ รย์ คมีภัณฑ์ ซิ จน น้ายาตาง ๆ ลื ด ายยาง ล
ยาง ล ด ้ว ลวด ชื่ ม งิน ถุงมื ระดาษ ร ง จุ ตาง ๆ ัตว์
ลี้ยง พื่ ารทดล งวิทยาศา ตร์ รื าร พทย์ ล ด
ซ รย์ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้
ุป รณ์บันทึ ้ มล (
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Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รื ทปพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ า รับค มพิว ต ร์ ตลับผง
มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ผง ปน ั ระ รื ปน
พิมพ์ (Key board) มนบ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ต ร์ วิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) ครื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
วงจร
ิ ล็ ทร นิ ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนต้น ครื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต์ (Diskette) บบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติค ล (Optical) ปนต้น ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

22,600 บาท

รวม

22,600 บาท

จานวน

7,600 บาท

ครุภัณฑ์ านั งาน
้า ี้ านั งาน จานวน 2 ตัว

น้า : 79/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

พื่ จาย ปนคา ้า ี้ านั งาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,800
บาท นาด W66 x D65 x H107 ซม. บาะ ละพนั พิงทาจา
นัง ัง คราะ ์ รด A นั่ง บาย ามารถปรับระดับ ด้ จัด า ดย
ืบราคาจา ท้ งตลาด นื่ งจา มมี ณฑ์ราคา ลางตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่มประ ิทธิภาพ
น ารปฏิบัติงาน
( ง าธารณ ุ ฯ)
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งพิมพ์ชนิด ล ซ ร์ จานวน 1 ชุด

จานวน

15,000 บาท

รวม

365,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ครื่ งพิมพ์ชนิด ล ซ ร์ รื ชนิด LED าวดา
ชนิด Network บบที่ 2 (33 น้า/นาที) คุณลั ษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ตาม ระทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
า นด ปน ณฑ์ราคา ลาง มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( ง าธารณ ุ ฯ)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารตรวจ ุ ภาพประจาปีพนั งาน ทศบาลบึง ง ลง
พื่ ปนคา ช้จาย น ครง ารตรวจ ุ ภาพประจาปีพนั งาน
ทศบาลบึง ง ลง
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้าที่ 180 ลาดับ
ที่ 9)
( ง าธารณ ุ ฯ)
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ครง ารป ง ัน ละควบคุม รคติดต

จานวน

พื่ ปนคา ช้จาย ครง ารป ง ัน ละควบคุม รคติดต ชน คา
จัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย นพิธี ปิด-ปิด
ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 5 น้าที่ 179)
( ง าธารณ ุ ฯ)
ครง าร บรมผ้ประ บ ารร้านตัดผม ละ ริม วย ทศบาลตาบล จานวน
บึง ง ลง
พื่ ปนคา ช้จาย ครง าร บรมผ้ประ บ ารร้านตัดผม ละ
ริม วย ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้
จาย นพิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ ง
ดื่ม คาวั ดุ ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่
ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( มมี ย น ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)
( ง าธารณ ุ ฯ)

30,000 บาท

15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

งิน ุด นุน วนราช าร
ุด นุนปศุ ัตว์ า ภ บึง ง ลง
พื่ นับ นุน ารดา นินงาน งปศุ ัตว์ า ภ บึง ง
ลง ตามพระราชดาริ ดา นินงาน ารวจ ละควบคุม รคพิษ ุนั
บ้า ละ รค ื่น ๆ ที่ ี่ยว ับ ัตว์ คน ัตว์ปล ด รค คนปล ดภัย
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย งิน ุด นุน ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ื รม ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31
ิง าคม 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 15 น้าที่ 182)
( ง าธารณ ุ ฯ)
งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน์
ุด นุนคณะ รรม ารชุมชน/ มบ้านด้าน าธารณ ุ
พื่ จาย ปน งิน ุด นุนคณะ รรม ารชุมชน/ มบ้าน จัดทา
ครง ารตาม นวทางพระราชดาริ ด้าน าธารณ ุ ชุมชน
ละ 20,000 บาท
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย งิน ุด นุน ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ื รม ง ริม าร
ป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31
ิง าคม 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 16 น้าที่ 182)
( ง าธารณ ุ ฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

1,808,220 บาท

รวม

1,479,420 บาท

รวม

1,479,420 บาท

จานวน

781,920 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จานวน 2 ัตรา พร้ ม งิน
ปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง วั ดิ าร ังคม ระดับ ลาง จานวน 1 ัตรา
(2) นั พัฒนาชุมชนชานาญ าร จานวน 1 ัตรา
( ง วั ดิ าร ังคม)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน
จานวน

67,200 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม /คาต บ ทน งพนั งาน ทศบาล 1
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง วั ดิ าร ังคม ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
( ง วั ดิ าร ังคม)
งินประจาตา นง
จานวน

67,200 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตา นง งพนั งาน ทศบาล 1
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร ง วั ดิ าร ังคม ระดับ ลาง ัตราละ 5,600
บาท/ ดื น จานวน 67,200 บาท
( ง วั ดิ าร ังคม)
คาต บ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

522,120 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง
ัตราประจาปีพนั งานจ้าง จานวน 4 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.นั พัฒนาชุมชน) จานวน 1
ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 2 ัตรา
( ง วั ดิ าร ังคม)
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งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง

จานวน

40,980 บาท

รวม

298,800 บาท

รวม

148,800 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน ง า า มัครบริบาลท้ งถิ่น ง งค์ ร
ป คร ง วนท้ งถิ่น น ารด ลผ้ ง ายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผาน
าร บรม ลั ตรที่ ี่ยว ับ ารด ลผ้ ง ายุ
ปน ปตาม ลั ณฑ์ วิธี าร งื่ น ัตราคาต บ ทนตามที่
ระทรวงม าด ทย า นด รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง วั ดิ าร ังคม)
คา ชาบ้าน
จานวน

24,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 4 ัตรา ดยคานวณ
ตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จนท.นั พัฒนาชุมชน) จานวน 1
ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 2 ัตรา
( ง วั ดิ าร ังคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์
ท้ งถิ่น

งค์ รป คร ง วน

พื่ จาย ปนคา ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะ ด้
รับ ดังนี้
(1) นั พัฒนาชุมชนชานาญ าร ัตราละ 2,000 บาท/ ดื น
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ชาบ้าน ง ้า
ราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2559 นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื
นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง วั ดิ าร ังคม)
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน
ทศบาล ตาม ิทธิที่ควรจะ ด้รับ
(1) ผ้ านวย าร ง วั ดิ าร ังคม ศึ ษา ย นระดับมัธยม
ศึ ษา 1 คน จานวน 4,800 บาท/ปี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง วั ดิ าร ังคม)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่
รายจาย พื่

จานวน

4,800 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

้ ด้มาซึ่งบริ าร
้ ด้มาซึ่งบริ ารทั่ว ป ( ง วั ดิ าร ังคม)

พื่ ้ ด้มาซึ่งบริ าร ปนคา ช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ้าป นัง ื คา ฆษณา
ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ รื ิ่งพิมพ์
ตางๆ) ละ ปนคาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่
้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน คาซั ฟ คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย์ ิน คาติดตั้ง ฟฟา คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้ง ทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณ
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( ง วั ดิ าร ังคม)
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คาบารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ้ ามารถ ช้
งาน ด้ตามป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้งคา ิ่ง ง ละคา รง
งาน ้จายจา คา ช้ ย วน รณีที่ งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปนผ้ดา นิน ารซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ง ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มา รงงาน งบุคคลภายน ้จายจา คา ช้ ย
(2) คา ิ่ง งที่ซื้ มา ช้ น ารบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้จายจา คา
วั ดุ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 210)
( ง วั ดิ าร ังคม)

จานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ นัง ื ครื่ งคิด ล นาด ล็ ครื่ ง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ม้บรรทัด ล็ รร ร ้า ี้
พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง าร ครื่ งตัด ฟม ครื่ งตัด ระดาษ ครื่ ง
ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่ านั งาน รื นวยงาน ผนปายจราจร
รื ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจาล ง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช ล์ค มุด ซ ง าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป พี วี ซี บบ น้ายาลบ ระดาษ ม้
บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษคาร์บ น ระดาษ
ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร บบพิมพ์ ผ้า าลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ ด้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง ช้ น ารบรรจุ ีบ
น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั
งาน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง วั ดิ าร ังคม)
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

10,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ดังนี้
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(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้
ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รื ทปพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ า รับค มพิว ต ร์ ตลับผง
มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ผง ปน ั ระ รื ปน
พิมพ์ (Key board) มนบ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ต ร์ วิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) ครื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
วงจร
ิ ล็ ทร นิ ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนต้น ครื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต์ (Diskette) บบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติค ล (Optical) ปนต้น ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
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/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง วั ดิ าร ังคม)
งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เงินอุดหนุน
งิน ุด นุน วนราช าร
ุด นุน ลา าชาดจัง วัดบึง า
พื่ นับ นุน ารดา นินงาน ลา าชาดจัง วัดบึง า
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย งิน ุด นุน ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ื ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลง
วันที่ 24 ันยายน 2561 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 รื
นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 24 น้าที่ 189)
( านั งานปลัด)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารจัดงานวัน ง รานต์ ละวันผ้ ง ายุ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

พื่ ปนคา ช้จายจัดงานวัน ง รานต์ ละวันผ้ ง ายุ ชน คา
า าร คา ครื่ งดื่ม คา งรางวัล รวมทั้งคาบริ ารที่ ี่ยว นื่ ง
ับ าร ลี้ยงรับร ง ละคา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา ปน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3720 ลงวันที่ 16 พฤศจิ ายน 2561 ละ นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 ม.ย
. 2556 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 207)
( ง วั ดิ าร ังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

525,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

525,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

385,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

วั ดุ ฟฟา ละวิทยุ
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ฟฟา ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม คร ฟน าตั้ง ม คร ฟน ัว ร้ง ฟฟา ครื่ งวัด
ระ ฟฟา ครื่ งวัด รงดัน ฟฟา มาตร า รับตรวจวงจร
ฟฟา ครื่ งประจุ ฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ฟิว ์ ทปพัน าย ฟฟา าย ฟฟา ล ด
ฟฟา ล ด ฟ ็ม ัดรัด าย ฟฟา ปลั๊ ฟฟา วิตซ์
ฟฟา ล ดวิทยุทรานซิต ต ร์ ละชิ้น วนวิทยุ ล ถ้วย าย
า าศ รีซี ต ร์มฟวิ่งค ย ์ค ม ดน ซ ร์ า ล ด
ฟล ร ซนซ์ บร ร์ าย า าศ รื า า าศ า รับ
วิทยุ ครื่ งรับ ทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ด ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบังคับทาง ฟ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง
พื่ จาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละ น ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ วง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่ น คีม
ล็ ค ล็ ค ียร์ ล็ คคลัดซ์ ระจ ค้งมน ล็ คพวง
มาลัย ัญญาณ ฟ ระพริบ ัญญาณ ฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊ ต ละ ร าย
มล์ พลา ฟิล์ม ร ง ง ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ ครื่ ง
ยนต์ ( ะ ล) ชุด ียร์รถยนต์ บร ครัช พวงมาลัย ายพาน บ
พัด ม้ น้า บต ต ร์รี่ จานจาย ล้ ถังน้ามัน ฟ บร าจา
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ ม ง ้าง รถยนต์ ันชนรถ
ยนต์ ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 92/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จานวน

120,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
ครื่ ง ถาน ๊าซ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
วั ดุ ารวจ
จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ารวจ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ บัน ด ลมิ นียม ครื่ งมื ะ ลั ครื่ งมื ดึง าย
ทรศัพท์ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
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วั ดุ ื่น
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ มิ ต ร์น้า มิ ต ร์ ฟฟา ม รื ตะ รง ัน วะ ัว
ชื่ ม
ัววาล์ว ปิด-ปิด ๊ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
ค่าสาธารณูปโภค
คา ฟฟา
พื่ จาย ปนคา ฟฟา น านั งาน/ นที่ าธารณะ รื าคาร
ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งชาง)

จานวน

5,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

140,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ าร ษตร
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ษตร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้
คียว ปริง ล ร์ จ บ มุน จานพรวน ผาน ถ ระทะ คราดซี่
พรวนดินระ วาง ถว ครื่ งดั มลง ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ปุย ยาป ง ัน ละ าจัดศัตรพืช ละ ัตว์ า าร
ัตว์ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)
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งบลงทุน

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

740,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

540,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง

ร้าง

ครง ารปรับปรุงภมิทัศน์ วน ฉลิมพระ ียรติฯ
พื่ จาย ปนคาดา นิน ครง ารปรับปรุงภมิทัศน์ วน ฉลิมพระ
ียรติฯ ้มีความ มบรณ์ วยงามยิ่ง ึ้น ด้ ประตรั้ว บริ วณ
วนป มยามด้าน น้าทาง ้า ละทาง ดิน ดยร บ วน, ศาลา
พั ผ น ย น จ ฯลฯ (รายละ ียดตาม ทศบาลตาบลบึง ง ลง
า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 9 ลาดับที่ 16)
( ง าธารณ ุ ฯ)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารจัด าร ยะ ยางยั่งยืน
พื่ ปนคา ช้จาย ครง ารธนาคาร ยะ ละ ารบริ ารจัด าร ยะ
ยางยั่งยืน ปน ารจัด าร ยะที่ต้นทาง งชุมชน ตามน ยบาย
งผ้วาราช ารจัง วัด ละ นัง ื ั่ง าร ชน คาจัด บรม คา
วั ดุ ุป รณ์ ละ ารศึ ษาดงาน คา ช้จาย น ารทาปาย
ฆษณา คารณรงค์ประชา ัมพันธ์ ละคา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้
พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 1 น้าที่ 203)
( ง าธารณ ุ ฯ)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

น้า : 96/129

ครง าร บรมประชาชน ยาวชน า า มัครท้ งถิ่นรั ล ( ถล.) จานวน

30,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ครง าร บรมประชาชน ยาวชน า า
มัครท้ งถิ่นรั ล ( ถล.) ้มีความร้ ละ น รื่ ง ารดความ
ะ าด ความปล ดภัย ง ิ่ง วดล้ ม ชน คา า าร คา ครื่ ง
ดื่ม คาต บ ทนวิทยา ร คาวั ดุ ุป รณ์ คารณรงค์ประชา
ัมพันธ์ รื คา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ดินทาง ปราช าร ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้
พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ช้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 7 น้าที่ 204)
( ง าธารณ ุ ฯ)
คาบารุงรั ษา ละซ ม ซม
จานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ้ ามารถ ช้
งาน ด้ตามป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้งคา ิ่ง ง ละคา รง
งาน ้จายจา คา ช้ ย วน รณีที่ งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปนผ้ดา นิน ารซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ง ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มา รงงาน งบุคคลภายน ้จายจา คา ช้ ย
(2) คา ิ่ง งที่ซื้ มา ช้ น ารบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้จายจา คา
วั ดุ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 210)
( ง าธารณ ุ ฯ)

น้า : 97/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
พื่ จาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละ น ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ วง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่ น คีม
ล็ ค ล็ ค ียร์ ล็ คคลัดซ์ ระจ ค้งมน ล็ คพวง
มาลัย ัญญาณ ฟ ระพริบ ัญญาณ ฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊ ต ละ ร าย
มล์ พลา ฟิล์ม ร ง ง ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ ครื่ ง
ยนต์ ( ะ ล) ชุด ียร์รถยนต์ บร ครัช พวงมาลัย ายพาน บ
พัด ม้ น้า บต ต ร์รี่ จานจาย ล้ ถังน้ามัน ฟ บร าจา
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ ม ง ้าง รถยนต์ ันชนรถ
ยนต์ ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)

รวม

380,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 98/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จานวน

250,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
ครื่ ง ถาน ๊าซ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)
วั ดุ ครื่ ง ตง าย
จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ครื่ ง ตง าย ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ครื่ ง บบ ื้ าง ง ผ้า ครื่ ง มายยศ ละ
ัง ัด ถุง ท้า ร ง ท้า ็ม ็ด มว ผ้าผ ค ครื่ ง ตง ายชุด
ฝึ น ละคร ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( ง าธารณ ุ ฯ)

น้า : 99/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

งบลงทุน

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

ครง ารปรับปรุงบารุงรั ษาบ บาบัด ิ่งปฏิ ล ทศบาลตาบลบึง ง จานวน
ลง

200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง

ร้าง

พื่ จาย ปนคาดา นิน ารปรับปรุง ละบารุงรั ษาบ บาบัด ิ่ง
ปฏิ ล ทศบาลตาบลบึง ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตาบล
บึง ง ลง า นด)
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 6 น้าที่ 204)
( ง าธารณ ุ ฯ)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

230,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารคุ้มคร ง ด็ ละป ง ัน ารค้ามนุษย์
พื่ ปนคา ช้จาย น ครง าร ครื่ ายคุ้มคร ง ละป ง ันค้า
มนุษย์ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย
นพิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่ม คา
วั ดุ ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว
้ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 16 น้าที่ 186)
( ง วั ดิ าร ังคม)

น้า : 100/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร ครื ายยุติความรุน รงต ด็ ละ ตรี

จานวน

20,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย ครง ารยุติความรุน รงต ด็ ละ ตรี ชน คา
จัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย นพิธี ปิด-ปิด
ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 17 น้าที่ 187)
( ง วั ดิ าร ังคม)
ครง ารป ง ันภัย ละ ้ ปญ ายา พติด
จานวน

50,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย ครง ารป ง ันภัย ละ ้ ปญ ายา พ
ติด ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย น
พิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ น้าที่ )
( านั ปลัด ทศบาล)
ครง ารฝึ บรม าชีพ ทศบาลตาบลบึง ง ลง
จานวน

20,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จายฝึ บรม าชีพ ยาวชน ละประชาชน น ต
ทศบาล ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย
นพิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่ม คา
วั ดุ ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว
้ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละ ้ ช พิ่ม ติม รื นัง ื ั่ง
าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 190)
( ง วั ดิ าร ังคม)

น้า : 101/129

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563 09:53:23

ครง าร ง ริม ละพิทั ษ์ ิทธิคนพิ าร

จานวน

20,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จายฝึ บรมตาม ครง าร ง ริม ละพิทั ษ์ ิทธิ
คนพิ าร ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้
จาย นพิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ ง
ดื่ม คาวั ดุ ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่
ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 18 น้าที่ 187)
( ง วั ดิ าร ังคม)
ครง าร ง ริม ุ ภาวะผ้ ง ายุ
จานวน

20,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย ครง าร ง ริม ุ ภาวะผ้ ง ายุ ชน คาจัด
ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย นพิธี ปิด-ปิด
ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่ม คาวั ดุ
ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื
ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 15 น้าที่ 186)
( ง วั ดิ าร ังคม)
ครง าร ง ริม ้ประชาชนยึด ลั ตามปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง จานวน

30,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารฝึ บรม ษตรตาม นวพระราช
ดาริ ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย น
พิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่มคาวั ดุ
ุป รณ์คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ที่ มท
0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553 ละระ บียบ
ระทรวงม าด ทยวาด้วยคา ฃ้จาย น ารฝึ บรม ง ปท. พ
.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 5 น้าที่ 167)
( ง วั ดิ าร ังคม)
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ครง าร นับ นุนจัดทา ผนชุมชน

จานวน

10,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จายจัดทา ผนชุมชน น ต ทศบาล ชน คาวั ดุ
ุป รณ์ ระดาษ ครื่ ง ียน คาดา นิน ารฝึ บรมผ้ ทน
ชุมชน รื คา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตาม นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ ง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รื นัง ื ั่ง
าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 10 น้าที่ 185)
( ง วั ดิ าร ังคม)
ครง าร ้ความร้ป ง ัน ารตั้งครรภ์ มพร้ ม นวัยรุน
จานวน

20,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย ครง าร ้ความร้ป ง ัน ารตั้งครรภ์ มพร้ ม
นวัยรุน ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณวิทยา ร คา ช้จาย
นพิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า ารวาง คา ครื่ งดื่ม คา
วั ดุ ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา ช้จาย ื่นที่ ี่ยว
้ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ตามระ บียบ ระทรวง
ม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น ารฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557
ละที่ ้ พิ่ม ติม รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 9 ลาดับที่ 17)
( ง วั ดิ าร ังคม)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ารดา นินงาน งชมรมผ้ ง ายุ ทศบาล
ตาบลบึง ง ลง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย งิน ุด นุน ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ื ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลง
วันที่ 24 ันยายน 2561 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 รื
นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 6 น้าที่ 191)
( ง วั ดิ าร ังคม)
ุด นุน ภา ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตาบลบึง ง ลง
จานวน

10,000 บาท

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน์
ุด นุนชมรมผ้ ง ายุ ทศบาลตาบลบึง ง ลง

พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ารดา นินงาน ง ภา ด็ ละ ยาวชน
ทศบาลตาบลบึง ง ลง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย งิน ุด นุน ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ื ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลง
วันที่ 24 ันยายน 2561 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 รื
นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 7 น้าที่ 191)
( ง วั ดิ าร ังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง าร ง ัน ี าชุมชน ัมพันธ์ต้านยา พติด
พื่ ปนคา ช้จาย ารจัด าร ง ัน ี า ัมพันธ์ต้านยา พ
ติด ชน คาวั ดุ ุป รณ์ ี าที่ ช้ น ารฝึ ซ้ ม ละ าร ง
ัน คา งินรางวัล คาถ้วยรางวัล คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คา
ต บ ทน รรม ารฯ คา ชจาย ี่ยว ับ ารประชา ัมพันธ์งาน คา
จัด ตรียม นาม ง ัน ละคา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3 น้าที่ 201)
( ง ารศึ ษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

460,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

450,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย ิจ รรมงาน ง รื ประจาปี ชน คาวั ดุ
ุป รณ์ที่ ช้ น าร ง ัน คา งินรางวัล คาถ้วยรางวัล คา า าร
วาง ละ ครื่ งดื่ม คาต บ ทน รรม ารฯ คาปายตาง ๆ คาจัด
ตรียม ถานที่ ละคา ช้จาย ื่นๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 7 น้าที่ 207)
( ง ารศึ ษา)
ครง ารจัดงานประ พณีบุญบั้ง ฟประจาปี
จานวน

300,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง ารจัดงาน ง รื ประจาปี

พื่ ปนคา ช้จาย ิจ รรมงานบุญบั้ง ฟ ชน คาวั ดุ ุป รณ์ที่ ช้
น าร ง ัน คา งินรางวัล คาถ้วยรางวัล คา า ารวาง ละ
ครื่ งดื่ม คาต บ ทน รรม าร คา ช้จาย ี่ยว ับ ารประชา
ัมพันธ์งาน คาจัด ตรียม ถานที่จัดงาน ละคา ช้จาย ื่น ๆ ที่จา
ปน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 5 น้าที่ 207)
( ง ารศึ ษา)
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ครง ารจัดงานประ พณีล ย ระทงประจาปี
พื่ ปนคา ช้จาย ิจ รรมงานประ พณีล ย ระทง ชน คาวั ดุ
ุป รณ์ที่ ช้ น าร ง ัน คา งินรางวัล คาถ้วยรางวัล คา า าร
วาง ละ ครื่ งดื่ม คาต บ ทน รรม ารฯ คาปายตาง ๆ คาจัด
ตรียม ถานที่ ละคา ช้จาย ื่นๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3 น้าที่ 206)
( ง ารศึ ษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน์
ุด นุน ภาวัฒนธรรม า ภ บึง ง ลง
พื่ จาย ปน งิน ุด นุน ารดา นินงาน ง ภาวัฒนธรรม า ภ
บึง ง ลง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย งิน ุด นุน ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ื ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4526 ลง
วันที่ 24 ันยายน 2561 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 10 น้าที่ 208)
( ง ารศึ ษา)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,701,240 บาท

รวม

2,093,640 บาท

รวม

2,093,640 บาท

จานวน

534,480 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง าร ึ้นภ ดบึง ทึ่งวัฒนธรรม า ภ บึง ง ลง
พื่ ปนคา ช้จาย ครง าร ึ้นภ ดบึง ทึ่งวัฒนธรรม า ภ บึง ง
ลง ชน คาวั ดุ ุป รณ์ที่ ช้ น าร ง ัน คา งินรางวัล คาถ้วย
รางวัล คา า ารวาง ละ ครื่ งดื่ม คาต บ ทน รรม าร คา ช้
จาย ี่ยว ับ ารประชา ัมพันธ์งาน คาจัด ตรียม ถานที่จัด
งาน ละคา ช้จาย ื่น ๆ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จายคา ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ้า
รวม าร ง ัน ี า ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 6 น้าที่ 202)
( านั ปลัด ทศบาล)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนั งาน
พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน ทศบาล จานวน 2 ัตรา พร้ ม งิน
ปรับปรุง งิน ดื นประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร งชาง ระดับต้น จานวน 1 ัตรา
(2) ัว น้าฝาย าร ยธา จานวน 1 ัตรา
( งชาง)
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งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตา นง งพนั งาน ทศบาล 2
ัตรา ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) ผ้ านวย าร งชาง ระดับต้น ัตราละ 3,500
บาท/ ดื น จานวน 42,000 บาท
(2) ัว น้าฝาย าร ยธา ัตราละ 1,500
บาท/ ดื น จานวน 18,000 บาท
( งชาง)
คาจ้างล จ้างประจา

จานวน

252,240 บาท

พื่ จาย ปน งินคาจ้าง งล จ้างประจา 1 ัตรา พร้ ม งินปรับ
ปรุงประจาปี ดยคานวณตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งาน ับรถ ครน จานวน 1 ัตรา
( งชาง)
คาต บ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

1,154,520 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน งพนั งานจ้าง พร้ ม งินปรับปรุง
ัตราประจาปีพนั งานจ้าง จานวน 9 ัตรา ดยคานวณตั้งจาย
ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.ธุร าร) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชาง ฟฟา) จานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชาง ยธา) จานวน 1 ัตรา
(4) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 6 ัตรา
( งชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง
พื่ จาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจ้าง 8 ัตรา ดยคานวณ
ตั้งจาย ว้ 12 ดื น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชาง ฟฟา) จานวน 1 ัตรา
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.ชาง ยธา) จานวน 1 ัตรา
(3) พนั งานจ้างทั่ว ป จานวน 6 ัตรา
( งชาง)

จานวน

92,400 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

557,600 บาท

รวม

112,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทนคณะ รรม าร า นดราคา ลาง คณะ
รรม ารจัดทารป บบรายงาน ร้าง ผ้ควบคุมงาน ร้าง ง
งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปน ปตาม นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลง
วันที่ 17 พฤศจิ ายน 2553 นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1712 ลงวันที่ 28
ิง าคม 2560 ละ นัง ื นัง ื ระทรวง ารคลัง ดวนที่
ุด ที่ ค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 รื
นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งชาง)
คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ้
พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน
วลาราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวนน วลาราช ารป ติ รื งานที่
ม าจทา น วลาราช าร ด้
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ง ปท. พ.ศ. 2559
ละที่ ้ พิ่ม ติม
( งชาง)
คา ชาบ้าน
จานวน

48,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประ ยชน์
ท้ งถิ่น

งค์ รป คร ง วน

พื่ จาย ปนคา ชาบ้าน งพนั งาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะ ด้รับ
(1) ัว น้าฝาย าร ยธา (นั บริ ารงานชาง) ัตราละ 4,000
บาท/ ดื น จานวน 48,000 บาท
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ชาบ้าน ง ้า
ราช าร วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2559 นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื
นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งชาง)
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน
ทศบาล ตาม ิทธิที่ควรจะ ด้รับ
(1) ัว น้าฝาย าร ยธา (นั บริ ารงานชาง) ระดับมัธยมศึ ษา 2
คน จานวน 4,800 บาท/ปี
ปน ปตามระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2562 ละ นัง ื ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( งชาง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่
รายจาย พื่

จานวน

9,600 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

้ ด้มาซึ่งบริ าร
้ ด้มาซึ่งบริ ารทั่ว ป ( งชาง)

พื่ ้ ด้มาซึ่งบริ าร ปนคา ช้จายตาง ๆ ดังนี้
ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ้าป นัง ื คา ฆษณา
ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน์ รงม ร พ รื ิ่งพิมพ์
ตางๆ) ละคาจ้าง มาบริ าร รื คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ชน คาซั ฟ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คา
ระวางบรรทุ คา ชาทรัพย์ ิน คาติดตั้ง ฟฟา คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้ง ทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณตางๆ
ปน ปตาม นัง ื มท ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 ละ นัง ื ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2 น้าที่ 210)
( งชาง)
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คาบารุงรั ษา ละซ ม ซม
พื่ จาย ปนคาซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน พื่ ้ ามารถ ช้
งาน ด้ตามป ติ รณี ปน ารจ้าง มาทั้งคา ิ่ง ง ละคา รง
งาน ้จายจา คา ช้ ย วน รณีที่ งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น
ปนผ้ดา นิน ารซ ม ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ง ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มา รงงาน งบุคคลภายน ้จายจา คา ช้ ย
(2) คา ิ่ง งที่ซื้ มา ช้ น ารบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้จายจา คา
วั ดุ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 210)
( งชาง)

จานวน

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ นัง ื ครื่ งคิด ล นาด ล็ ครื่ ง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ม้บรรทัด ล็ รร ร ้า ี้
พลา ติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ
พื้น ตะ รงวาง าร ครื่ งตัด ฟม ครื่ งตัด ระดาษ ครื่ ง
ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิด
ประ าศ ผนปายชื่ านั งาน รื นวยงาน ผนปายจราจร
รื ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรปจาล ง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ช ล์ค มุด ซ ง าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป พี วี ซี บบ น้ายาลบ ระดาษ ม้
บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษคาร์บ น ระดาษ
ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร บบพิมพ์ ผ้า าลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ ด้จา ารซื้ รื จ้างพิมพ์ ง ช้ น ารบรรจุ ีบ
น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั
งาน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

รวม

195,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานร ง ถ้วยชาม ช้ น ้ ม ระจ
งา งน้า ที่น น ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่ งบด
า าร ครื่ งตี ฟฟา ครื่ งปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา รวมถึง
ม้ ุง ้าว ฟฟา ระติ น้าร้ น ระติ น้า ็ง ถัง ๊ ตาฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ม้
วาด ง มุ้ง ผ้าปที่น น ปล ม น ม น ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ น้า
จืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

จานวน

10,000 บาท
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วั ดุ

ร้าง
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ม้
ตางๆ ค้ น คีม ชะ ลง จ บ ิ่ว ียม ลื่ ย วาน บ ม้ ทป
วัดระยะ ครื่ งวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ
้วม างล้างมื ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ตะป ล็ ้น ปรงทา ี ปน าว ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ท น้า ละ ุป รณ์
ประปา ท น้าบาดาล ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)

จานวน

100,000 บาท
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วั ดุวิทยาศา ตร์ รื าร พทย์

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุวิทยาศา ตร์ รื าร พทย์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ทราย ะ บท วัคซีน าลี ละผาพัน
ผล วชภัณฑ์ ล ฮ ล์ คมีภัณฑ์ ซิ จน น้ายาตางๆ าย
ยาง ล ยาง ล ด ้ว ถึงมื ระดาษ ร ง จุ ตางๆ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
วั ดุค มพิว ต ร์
จานวน

15,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ช้ ล้วย ม ิ้น ปลื ง
มด ป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพ ป นระยะ วลา ัน ั้น มคง
ภาพ ดิม ดังนี้
ุป รณ์บันทึ
้ มล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้ มล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รื ทปพิมพ์ า รับ ครื่ งพิมพ์ า รับค มพิว ต ร์ ตลับผง
มึ า รับ ครื่ งพิมพ์ บบ ล ซ ร์ ระดาษต นื่ ง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภท ุป รณ์ประ บ ละ ะ ล
- ด้ ิ่ง งที่ ปน ุป รณ์ประ บ รื ะ ล า รับ ารซ ม
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ซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน าร
ซ มบารุงป ติ รื คาซ ม ลาง ดังนี้ ผง ปน ั ระ รื ปน
พิมพ์ (Key board) มนบ ร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ด ร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ต ร์ วิตชิ่ง
บ๊ ซ์ (Printer Switching Box) ครื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
วงจร
ิ ล็ ทร นิ ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนต้น ครื่ ง าน ละบันทึ ้ มล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต์ (Diskette) บบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติค ล (Optical) ปนต้น ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
วั ดุ ื่น
จานวน
พื่ จาย ปนคาวั ดุ ื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุคงทน
- ด้ ิ่ง งที่ ดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมี ายุ าร
ช้งาน มยืนนาน รื มื่ นา ป ช้งาน ล้ว ิดความชารุด ีย
าย ม ามารถซ ม ซม ้ ช้งาน ด้ดัง ดิม รื ซ ม ซม ล้ว ม
คุ้มคา ดังนี้ ผน รื จานบันทึ ้ มล ฯลฯ
- ด้ มิ ต ร์ มิ ต ร์ ฟฟา ม รื ตะ รง ัน วะ ัว ชื่ ม
๊ ัววาล์ว ปิด-ปิด ๊ ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
( งชาง)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท
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คา
บบ คาควบคุมงานที่จาย ้
น พื่ ้ ด้มาซึ่ง ิ่ง ร้าง

ชน นิติบุคคล รื บุคคลภาย

คาจ้าง ชน นิติบุคคล รื บุคคลภายน พื่
ร้าง

้ ด้มาซึ่ง ิ่ง

จานวน

50,000 บาท

รวม

4,637,000 บาท

รวม

4,637,000 บาท

รวม

57,000 บาท

จานวน

57,000 บาท

รวม

4,580,000 บาท

ร้างถนน ค ล. ้างบ้าน นาย มัย ปณุริบรณ์ ถึง ี่ ย บ้าน นน จานวน
รรค์

300,000 บาท

พื่ จาย ้
ชน นิติบุคคล รื บุคคลภายน พื่ ้ ด้มาซึ่ง
ิ่ง ร้าง น าร
บบ ารวจ ียน ปลน ผ้ที่มี บ นุญาต
ประ บวิศว รควบคุมงาน
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 157)
( งชาง)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครื่ งตัด ญ้า บบ ้

็ง จานวน 6 ครื่ ง

พื่ จาย ปนคา ครื่ งตัด ญ้า บบ ้ ็งจานวน 6 ครื่ ง ๆ
ละ 9,500 บาท ปนครุภัณฑ์ที่มี า นด ว้ นบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ง านั งบประมาณ มีความจา ปนต้ งจัดซื้ พื่ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ น ารปฏิบัติงาน
( งชาง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

ร้าง ิ่ง าธารณป ภค

พื่ จาย ปนคา ร้างถนน ค ล. นาด ว้าง 4 มตร ยาว 133
มตร มีพื้นที่ มน้ ย วา 532 ตาราง มตร นา ฉลี่ย มน้ ย
วา 0.15 มตร (ตาม บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 4)
( งชาง)
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ร้างถนน ค ล. น ต ทศบาลตาบลบึง ง ลง

จานวน

พื่ จาย ปนคา ร้างถนน ค ล. นาด ว้าง 4 มตร ยาว 137
มตร มีพื้นที่ มน้ ย วา 548 ตาราง มตร นา ฉลี่ย มน้ ย
วา 0.15 มตร (ตาม บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 3)
( งชาง)
ร้างท ระบายน้า ค ล. จา ้างบ้านนายผดุง าระ ท ถึงซ ยวัด จานวน
ศรี วางบรพาราม บ้านดง วาง
พื่ จาย ปนคา ร้างท ระบายน้า ค ล. นาด 0.60
มตร ยาว 120 มตร พร้ มบ พั ค ล. า ร็จรปฝาปิด (ตาม
บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 9)
( งชาง)
ร้างท ระบายน้า ค ล. จา ้าง ประชุม รง รียน นุบาล า น จานวน
ิทธิ านวย บ้าน พธิ มา ้ง
พื่ จาย ปนคา ร้างท ระบายน้า ค ล. นาด 0.60
มตร ยาว 176 มตร พร้ มบ พั ค ล. า ร็จรปฝาปิด (ตาม
บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 5)
( งชาง)
ร้างท ระบายน้า ค ล. จา บ้านนางศรี พรมจินดา บ้าน นน
นาม ทง
พื่ จาย ปนคา ร้างท ระบายน้า ค ล. นาด 0.60
มตร ยาว 109 มตร พร้ มบ พั ค ล. า ร็จรปฝาปิด (ตาม
บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 6)
( งชาง)

จานวน

300,000 บาท

295,000 บาท

390,000 บาท

219,000 บาท
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ร้างท ระบายน้า ค ล. จา บ้านนายจั้น จันทะวงศ์ ถึงบ้านนาย จานวน
ถิ่น ดว ุนทด บ้าน นน นาม ทง
พื่ จาย ปนคา ร้างท ระบายน้า ค ล. นาด 0.60
มตร ยาว 54 มตร พร้ มบ พั ค ล. า ร็จรปฝาปิด (ตาม
บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 7)
( งชาง)
ร้างท ระบายน้า ค ล. จา น้าบ้านนาง ุพร ถึงบ้านนาย ฉียง จานวน
มทรัพย์ บ้าน น ง ิม
พื่ จาย ปนคา ร้างท ระบายน้า ค ล. นาด 0.60
มตร ยาว 116 มตร พร้ มบ พั ค ล. า ร็จรปฝาปิด (ตาม
บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 8)
( งชาง)
ร้างท ระบายน้า ค ล. จา น้าบ้านนาย มพิศ มฆวัน ถึง น้า จานวน
บ้านนายลาน ลา พธิ บ้านด น ลาง
พื่ จาย ปนคา ร้างท ระบายน้า ค ล. นาด 0.60
มตร ยาว 140 มตร พร้ มบ พั ค ล. า ร็จรปฝาปิด (ตาม
บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 1 ลาดับที่ 1)
( งชาง)
จ้าง มา ยาย ลถนน ค ล. น ต ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปนคา ร้าง ยาย ลถนน ค ล. มีพื้นที่ มน้ ย
วา 900 ตาราง มตร นา ฉลี่ย มน้ ย วา 0.15 มตร (ตาม บบ
ทศบาลตาบลบึง ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 1 ลาดับที่ 2)
( งชาง)

จานวน

110,000 บาท

226,000 บาท

300,000 บาท

500,000 บาท
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จ้าง มาปรับปรุงผิวถนนล รัง น ต ทศบาลตาบลบึง ง ลง

จานวน

200,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่ จาย ปนคาจ้าง มาปรับปรุงผิวถนนล รังภาย น ต ทศบาล
ตาบลบึง ง ลง (ตาม บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 7 ลาดับที่ 13)
( งชาง)
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ร้าง
ร้างปรับปรุงต ติม าคารงานป ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย

พื่ จาย ปนคา ร้างปรับปรุงต ติม าคารงานป ง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย นาด 10 ม. x 12 ม. า รับ ช้ ปนที่จ ดรถ
ยนต์ (รถ ยะ) (รถ ระ ช้า) (รถตั น้า ุด ลัง) ง ทศบาล
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 7 ลาดับที่ 14)
( งชาง)
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ร้าง ทศบาลตาบลบึง ง จานวน
ลง
พื่ จาย ปนคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง ร้างตาง ๆ
ปรับปรุง าคาร านั งาน ร งระบายน้า ท งนา ถนน ละรวม
ถึง ารปรับปรุงบารุงรั ษาทรัพย์ ิน ื่น ๆ ง ทศบาล (ตาม บบ
ทศบาลตาบลบึง ง ลง)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 210 ลาดับ
ที่ 4)
( งชาง)
ครง ารปรับปรุงศาลาประชาคม มบ้านทรายท ง
จานวน
พื่ จาย ปนคา ร้างปรับปรุงต ติมศาลาประชาคม มบ้าน
ทรายท ง (ตาม บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 12)
( งชาง)

300,000 บาท

300,000 บาท
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ปรับปรุง ร้างซุ้มประต ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ จ้า ย จานวน
ัว ละ ม ด็จพระนาง จ้าฯพระบรมราชินีนาถ

100,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ร้างปรับปรุง ร้างซุ้มประต ฉลิมพระ
ียรติฯ (ตาม บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 8)
( งชาง)
ปรับปรุงต ติมศาลาประชาคม มบ้าน ระ ้ว
จานวน

300,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ร้างปรับปรุงต ติมศาลาประชาคม มบ้าน
ระ ้ว (ตาม บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 10)
( งชาง)
ปรับปรุงต ติมศาลาประชาคม มบ้าน วางพัฒนา

300,000 บาท

จานวน

พื่ จาย ปนคา ร้างปรับปรุงต ติมศาลาประชาคม มบ้าน
วางพัฒนา นาด ว้าง 11 มตร ยาว 20 มตร (ตาม บบ
ทศบาลตาบลบึง ง ลง)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 11)
( งชาง)
ปรับปรุงต ติม ้ งประชา ัมพันธ์ าคาร านั งาน ทศบาลตาบลบึง จานวน
ง ลง
พื่ จาย ปนคา ร้างปรับปรุงต ติม ้ งประชา ัมพันธ์ าคาร
านั งาน ทศบาลตาบลบึง ง ลง นาด ว้าง 4 มตร ยาว 4
มตร
(ตาม บบ ทศบาลตาบลบึง ง ลง)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 8 ลาดับที่ 15)
( งชาง)

140,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

245,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
ครง าร บรมผ้ประ บ าร นตลาด ด ละร้านจา นาย า าร
พื่ ปนคา ช้จาย น าร บรมผ้ประ บ าร นตลาด ด ละร้าน
จา นาย า าร ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา มนาคุณ
วิทยา ร คา ช้จาย นพิธี ปิด-ปิด ครง าร คา า าร คา า าร
วาง คา ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณ์ คาจ้าง มายานพา นะ ละคา
ช้จาย ื่นที่ ี่ยว ้ ง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยคา ฃ้จาย น าร
ฝึ บรม ง ปท. พ.ศ. 2557 ละที่ ้ พิ่ม ติม นัง ื
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2553 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4 น้าที่ 200)
( ง าธารณ ุ ฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
คา ฟฟา
พื่ จาย ปนคา ฟฟาตลาด ด ทศบาลตาบลบึง ง ลง รื
าคาร ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตาบลบึง
ง ลง
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง าธารณ ุ ฯ)
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ร้าง

ปรับปรุงบารุงรั ษาตลาด ด ตลาด ต้รุง ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปนคาดา นิน ารปรับปรุง ละบารุงรั ษาตลาด ด ตลาด
ต้รุง ทศบาลตาบลบึง ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตาบลบึง
ง ลง า นด)
(ตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ ้ ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4/2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 18)
( ง าธารณ ุ ฯ)
งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
คา ฟฟา
พื่ จาย ปนคา ฟฟา รงฆา ัตว์ ทศบาลตาบลบึง ง ลง รื
าคาร ถานที่ที่ ย นความด ลรับผิดช บ ง ทศบาลตาบลบึง
ง ลง
ปน ปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 ันยายน 2560 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วน
ท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ง าธารณ ุ ฯ)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง

รวม

ร้าง

ปรับปรุงบารุงรั ษา รงฆา ัตว์ ทศบาลตาบลบึง ง ลง
พื่ จาย ปนคาดา นิน ารปรับปรุง ละบารุงรั ษา รงฆา ัตว์
ทศบาลตาบลบึง ง ลง (รายละ ียดตาม ทศบาลตาบลบึง ง
ลง า นด)
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3 น้าที่ 200)
( ง าธารณ ุ ฯ)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

17,963,040 บาท

รวม

17,963,040 บาท

รวม

17,963,040 บาท

จานวน

2,683,650 บาท

พื่ จาย ปนคาชาระ นี้ งิน ้ งิน ละด บี้ย งทุน ง ริม
ิจ าร ทศบาล ดังนี้
(1) มทบ ร้างตลาด ด ทศบาลตาบลบึง ง ลง ตาม ัญญา
งิน ้ที่ 666/77/2552 ลงวันที่ 27 ิง าคม 2552 ระยะ วลา
ผ นชาระ 10 ปี ผ นชาระปีที่ 10 จานวน 1,094,002 บาท
(2) มทบ ร้าง าคาร านั งาน ทศบาลตาบลบึง ง ลง ตาม
ัญญา งิน ้ที่ 700/23/2553 ลงวันที่ 8 ม ราคม 2553 ระยะ
วลาผ นชาระ 10 ปี ผ นชาระปีที่ 9 จานวน 1,589,646 บาท
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาด้วย งินทุน ง ริม
ิจ าร ทศบาล พ.ศ. 2552 ละ นัง ื านั งาน งินทุน ง ริม
ิจ าร ทศบาล ที่มท 0808.4/ว1 ลงวันที่ 14 ุมภาพันธ์ 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 19 น้าที่ 216)
( านั ปลัด ทศบาล)
งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม
จานวน

442,300 บาท

งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งินต้น

พื่ จาย ปน งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม น ัตรา งิน มทบนาย
จ้างร้ ยละ 5 งคาจ้างรวม งินคาคร งชีพชั่วคราวที่ ทศบาล
ต้ งจายคา บี้ยประ ัน ังคม งพนั งานจ้าง
ปน ปตาม นัง ื านั งาน .จ. .ท. ละ . บต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันทิ่ 22 ม ราคม 2557 ละ พรบ
.ประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 ละ นัง ื านั งาน .จ. .ท
. ละ . บต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฏา
คม 2557 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 181)
( านั ปลัด ทศบาล)
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งิน มทบ งทุน งินทด ทน

จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบ ้า งทุนทด ทน ปนรายปี น ัตราร้ ย
ละ 0.2 งคาจ้าง ดยประมาณทั้งปี
ปน ปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 181)
( านั ปลัด ทศบาล)
บี้ยยังชีพผ้ ง ายุ
จานวน

10,260,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ ง ายุที่มี ายุ 60 ปีบริ
บรณ์ ึ้น ปที่มีคุณ มบัติครบถ้วน ละ ด้ ึ้นทะ บียน รับ งิน บี้ย
ยังชีพ ว้ ับ ทศบาลตาบลบึง ง ลง ล้ว จานวน 1,600 คน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย ลั ณฑ์ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผ้ ง ายุ ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2552
ละ ้ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ละ นัง ื รม ง
ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0810.6/ว 644 ลงวัน
ที่ 21 ุมภาพันธ์ 2562 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 12 น้าที่ 185)
( ง วั ดิ าร ังคม)
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

3,100,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพคนพิ ารตาม ลั ณฑ์ที่
า นดที่ ด้ ดงความจานง ดย าร ึ้นทะ บียน รับ งิน บี้ย
ยังชีพ ว้ ับ ทศบาลตาบลบึง ง ลง ล้ว จานวน 400 คน ๆ
ละ 800 บาท/ ดื น
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย ลั ณฑ์ ารจาย
งิน บี้ยความ ปนพิ าร ้คนพิ าร ง งค์ รป คร ง วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2553 ละ ้ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ละ
นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0810.6
/ว 644 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ์ 2562 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่
ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 11 น้าที่ 185)
( ง วั ดิ าร ังคม)
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บี้ยยังชีพผ้ปวย ด ์

จานวน

90,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ปวย ด ์ที่ พทย์ ด้รับร ง
ละทา ารวินิจฉัย ล้ว ละมีความ ปน ยยา จน รื ถ ท ด
ทิ้ง าดผ้ ุป าระ ลี้ยงด ละ ม ามารถประ บ าชีพ ลี้ยงตน ง
ด้ จานวน 13 คน ๆ ละ 500 บาท/ ดื น
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ ์ พื่ ารยังชีพ ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2548 ละ นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 ร ฎาคม 2557
รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 9 น้าที่ 185)
( ง วั ดิ าร ังคม)
าร งจาย
จานวน

234,695 บาท

พื่ จาย ปนคา ช้จายความจา ปนตามลั ษณะ ดังนี้
(1) ปนคา ช้จาย นความจา ปน รงดวน ตมิ ด้ตั้งงบประมาณ
พื่ ารนั้น ว้ ละ า มรีบดา นิน าร ดย ร็ว าจ ิดความ ีย
าย ราช าร รื ความ ดื ดร้ น ประชาชน ด้
(2) ปนคา ช้จาย น รณีมี ตุจา ปน รื รณีฉุ ฉิน ิด ึ้น ดยมิ
ด้คาดคิดมา น ชน ารชวย ลื ผ้ประ บภัย รื พื่ ้
ปญ าจา ภัยธรรมชาติตางๆ
(3) าร ง ว้ พิ่มจาย น ิจ ารที่ ด้ตั้งงบประมาณ ว้ ล้ว ต ม
พียงพ ที่จะดา นิน าร ด้
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วยวิธี ารงบประมาณ
ง ปท. พ.ศ. 2541 ้ 19 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 16 น้าที่ 215)
( านั ปลัด ทศบาล)
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รายจายตาม ้ ผ พัน
คา ช้จาย น ารจัด ารจราจร ทศบาลตาบลบึง ง ลง

จานวน

30,000 บาท

พื่ ปนคา ช้จาย น ารจัด ารจราจร น ต ทศบาลตาบลบึง ง
ลง ชน รวยยาง ผง ั้น ปาย ครื่ ง มายจราจร ตี ้น
จราจร ฟ ระพริบ ปนต้น พื่ ้ ารตั้งจุดตรวจ รื วด ัน
วินัยจราจรมีความชัด จน ป ง ัน ุบัติ ตุ ารปฏิบัติงาน ปน ป
ยางมีประ ิทธิภาพ
ปน ปตาม นัง ื ระทรวงม าด ทยดวนมา ที่ มท 0313.4
/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว
้ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 15 น้าที่ 196)
( านั ปลัด ทศบาล)
งินคาบารุง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศ ทย ( ทท.)
จานวน

54,675 บาท

พื่ จาย ปน งินคาบารุง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศ
ทย ( .ท.ท.) ตั้งจาย น ัตราร้ ยละ ศษ นึ่ง วน (0.00167
) งรายรับจริง นปีที่ลวงมา ล้ว มรวม งิน ้ จาย าด งิน
ะ ม ละ งิน ุด นุนทุ ประ ภท
ปน ปตาม นัง ื มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศ ทย ที่
.ท.ท. 312/2557 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 รื นัง ื ั่ง าร
ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 11 น้าที่ 212)
( านั ปลัด ทศบาล)
งิน มทบ งทุน วั ดิ ารชุมชน ทศบาลตาบลบึง ง ลง
จานวน

108,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบ วั ดิ ารชุมชน จานวน 600 คน ๆ
ละ 360 บาท
ปน ปตาม นัง ื ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553 ละ นัง ื ระทรวง
ม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3
ิง าคม 2560 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว ้ ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 20 น้าที่ 188)
( ง วั ดิ าร ังคม)
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งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุ ภาพระดับท้ งถิ่น รื พื้นที่ ต
ทศบาลตาบลบึง ง ลง

จานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพ นระดับท้ ง
ถิ่น รื พื้นที่ ทศบาลตาบลบึง ง ลง ดยดา นินตามประ าศ
คณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2549 รื่ ง าร า นด ลั ณฑ์ พื่ นับ นุน ้
งค์ ารบริ าร วนตาบล รื ทศบาลดา นิน าร ละบริ าร ้
ท้ งถิ่น มทบ มน้ ย วาร้ ยละ 50 งคาบริ าร าธารณ ุ ที่
ด้รับจา งทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณ
ง งค์ รป คร ง วนท้ งถิ่น พื่ บทบ งทุน พ.ศ. 2561
ละประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ รื่ ง
าร า นด ลั ณฑ์ พื่ นับ นุน ้ งค์ รป คร ง วนท้ ง
ถิ่นดา นินงาน ละบริ ารจัด าร งทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ น
ระดับท้ งถิ่น รื พื้นที่ พ.ศ. 2557 รื นัง ื ั่ง าร ื่นที่ ี่ยว
้ง
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 11 น้าที่ 180)
( ง าธารณ ุ ฯ)
งินชวยพิ ศษ
จานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื พิ ศษ รณีพนั งาน ทศบาล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว ป ละ ปน
ิทธิประ ยชน์ที่จาย ้ ทายาท ง ้าราช าร วนท้ งถิ่น ซึ่ง
ถึง ความตายระ วางรับราช าร ดยจาย ปน งิน จานวน 3
ทา ง งิน ดื น ต็ม ดื นที่ ้าราช าร วนท้ งถิ่นผ้นั้นมี ิทธิ ด้
รับ
ปน ปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2500 ละที่ ้ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดื น งินปี บา น็จ บานาญ ละ
งิน ื่น นลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ละ ้ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 5) 2555 ละ นัง ื านั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 15 น้าที่ 214)
( านั ปลัด ทศบาล)
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งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้ งถิ่น ( บท.)
พื่ จาย ปนคา มทบ งทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้ ง
ถิ่น ( บท.) ตั้งจาย น ัตราร้ ยละ 2 งรายรับ นปีที่จัดทางบ
ประมาณ ย ว้น ราย ด้จา พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้ ุทิศ ้ ละ
งิน ุด นุนจา รัฐบาลทุ ประ ภท มต้ งนามารวมคานวณ รวม
ทั้ง งิน มทบ บท. ที่ค้าง ง รื ง าด
ปน ปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้ ง
ถิ่น พ.ศ. 2500 ละ ้ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท้ งถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ละ นัง ื รม ง ริม าร
ป คร ง วนท้ งถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 ร ฏา
คม 2561
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 18 น้าที่ 216)
( านั ปลัด ทศบาล)

จานวน

719,720 บาท

