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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบลโค ลาง
อา ภอ ลืออานาจ จัง วัดอานาจ จริญ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,461,380 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,047,380 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

จานวน

120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
1.นาย ทศมนตรี ดือนละ 27,600 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน
ป็น งิน 331,200 บาท
2.รองนาย ทศมนตรี จานวน 2 คนๆละ 15,180 บาท
ดือนละ 30,360 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 364,320 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนาย /รองนาย
1.ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนาย ทศมนตรี ดือนละ 4,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 48,000 บาท
2.ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งรองนาย ทศมนตรี จานวน 2 คน
คนละ 3,000 บาท ดือนละ 6,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน
ป็น งิน 72,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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งินค่าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

120,000 บาท

จานวน

198,720 บาท

จานวน

1,490,400 บาท

1.ค่าตอบแทนพิ ศษตาแ น่งนาย ทศมนตรี ดือนละ 4,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 48,000 บาท
2.ค่าตอบแทนพิ ศษตาแ น่งรองนาย ทศมนตรี จานวน 2 คน
คนละ 3,000 บาท ดือนละ 6,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน
ป็น งิน 72,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งินค่าตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารส่วน
ตาบล
1.ค่าตอบแทน ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ดือนละ 9,660 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 115,920 บาท
2. งินตอบแทนที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ดือนละ 6,900 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 82,800 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งินค่าตอบแทนสมาชิ สภาองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
1. งินค่าตอบแทนประธานสภา ทศบาล ดือนละ 15,180 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12
ดือน ป็น งิน 182,160 บาท
2. งินค่าตอบแทนรองประธานสภา ทศบาล ดือนละ 12,420 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 149,040 บาท
3.ค่าตอบแทนสมาชิ สภา ทศบาล จานวน 10คน
คนละ 9,660 บาท ดือนละ 96,600 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน
ป็น งิน 1,159,200 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,422,740 บาท

จานวน

2,416,300 บาท

จานวน

138,000 บาท

จานวน

186,000 บาท

จานวน

622,440 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งิน ลื่อนขั้น งิน ดือน
งินปรับ พิ่ม พนั งาน ทศบาล สัง ัดสานั ปลัด ทศบาล ดังนี้
1) ตาแ น่งปลัด ทศบาล
2) ตาแ น่งรองปลัด ทศบาล
3)ตาแ น่ง ัว น้าสานั ปลัด
4)ตาแ น่ง ัว น้าฝายอานวย าร
5)ตาแ น่งนิติ ร ป ./ช .
6)ตาแ น่งนั วิ คราะ ์นโยบายและแผน ป ./ช .
7)นั ทรัพยา รบุคคล ป ./ช .
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน
- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษนอ นือจา
ค่าครองชีพชั่วคราวของปลัด ทศบาล ตั้งไว้ 84,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มที่มี ตุพิ ศษใ ้แ ่ผู้ปฏิบัติงานนิติ าร
ตาแ น่ง นิติ ร ระดับ 3-8 ซึ่งอยู่ใน ลั ณฑ์และ งื่อนไขของผู้ดารง
ตาแ น่งที่มี ตุพิ ศษใ ้ได้รับตาแ น่งที่มี ตุพิ ศษ ตั้งไว้ 54,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งินประจาตาแ น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งปลัด ทศบาล ,รองปลัด ทศบาล,
ัว น้าสานั ปลัด, ัว น้าฝายอานวย าร ตั้งไว้ 186,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนของพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติ น้าที่ในสานั ปลัด ทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

60,000 บาท

รวม

2,373,000 บาท

รวม

262,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

162,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติ น้าที่ในสานั ปลัด ทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนสา รับคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งประจา ทศบาล
ตามบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
สมาชิ สภา ทศบาล รือผู้บริ ารท้องถิ่น( รณีแทนตาแ น่งที่ว่าง
และ รณีที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้งสั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม่ และ รณี
อื่นๆ)/ค่า บี้ยประชุุมคณะ รรม ารสามัญ คณะ รรม ารวิสามัญ และคณะ
รรม ารแปรญัตติประจา ทศบาลตาบลโค ลาง
ตั้งไว้ 30,000 บาท
- งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ใ ้พนั งาน ทศบาล พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติ น้าที่ใน ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาล และผู้มีสิทธิ์ตามระ บียบฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล
ซึ่งมีสิทธิ์ บิ ค่า ช่าบ้านได้ตามระ บียบฯ สัง ัดสานั ปลัด ทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,377,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ทศบาล และผู้มีสิทธิ์
ตามระ บียบฯ สัง ัดสานั ปลัด ทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าจ้าง มาบริ าร
-ค่าจ้าง มาบริ าร จานวน 150,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร
ช่น ค่ารับวารสารและ นังสือพิมพ์ของ ทศบาลและ มู่บ้าน ค่าจ้าง มา ข้า
ล่ม อ สาร ค่าจ้าง มา ขียนประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาปายประ ันภัยรถยนต์
และค่าจัดทาทะ บียนภาษีรถยนต์ ค่าปรับปรุง ว็บไซต์ พิ่ม ติม ค่าติดตั้งระบบ
อิน ตอร์ น็ตภายในสานั งาน ค่าสารวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้มารับ
บริ ารค่าจ้าง มาบุคคล รือ อ ชนทางานที่ ี่ยวข้อง ับ ารบริ ารงานตาม
ภาร ิจของ ทศบาล รือจ้าง มาแรงงานทาสิ่งต่างๆ ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ น้าที่ตาแ น่งผู้ช่วยนั พัฒนาชุมชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ น้าที่
ตาแ น่ง ผู้ช่วยนั พัฒนาชุมชน ของ ทศบาลตาบลโค ลาง
ตั้งไว้ 72,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
จ้าง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ น้าที่ช่วยงานศูนย์บริ ารข้อมูลข่าวสารของ
ทศบาลตาบลโค ลาง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ น้าที่ช่วยงานศูนย์บริ ารข้อมูล
ข่าวสารของ ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 72,000 บาท
ปรา ฎในแผนบริ ารงานทั่วไป
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

128,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

1.ค่า ลี้ยงรับรองใน ารประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะ
อนุ รรม ารที่ได้รับ ารแต่งตั้งตาม ฎ มาย ตั้งไว้ 10,000 บาท
2.ค่ารับรองใน ารต้อนรับบุคล รือคณะบุคคลที่มาตรวจ ยี่ยมนิ ทศงาน
ตั้งไว้ 10,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานต่างๆซึ่ง ป็นวันสาคัญของทางราช าร ช่นวันปยะ
ม าราช วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความ สีย าย รือสินไ มทดแทน รณี ิดอุบัติ ตุ
ค่าชดใช้ความ สีย าย รือค่าสินไ มทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าชดใช้ความ สีย ายแ ่ผู้อื่น รณีที่ยานพา นะของ ทศบาล
ิดอุบัติ ตุ รือ ิดความ สีย ายแ ่ผู้อื่น ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลงทะ บียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน ทศบาล
พนั งานจ้าง คณะผู้บริ ารท้องถิ่น รือสมาชิ สภาท้องถิ่น
ตั้งไว้ 128,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้ง
-ค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้งผู้บริ ารท้องถิ่น รือสมาชิ สภาท้องถิ่น
ตั้งไว้ 800,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นิน าร
ตามความจา ป็น รือตามความ มาะสม ช่น ค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้ง
ศูนย์ประสานงาน ลือ ตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ าร ลือ ตั้ง ป็นต้น
( รณีแทนตาแ น่งที่ว่าง และ รณีคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งสั่งใ ้
มี าร ลือ ตั้งใ ม่ และ รณีอื่นๆ)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา สา รับพิธี ารในวัน
สาคัญต่างๆ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

โครง ารส่ง สริมอาชีพใ ้แ ่ ษตร ลุ่มอาชีพ ประชาชน ใน ขต ทศบาลตาบล จานวน
โค ลาง

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา
สา รับพิธี ารในวันสาคัญต่างๆ ตามวาระและโอ าสที่จา ป็น ตั้งไว้ 5,000
บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
โครง าร ชิดชู ียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายโครง าร ชิดชู ียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง ของ ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
โครง ารฝึ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแ ่ คณะผู้บริ าร สมาชิ สภา พนั งาน
ทศบาลและพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารฝึ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแ ่ คณะผู้
บริ าร สมาชิ สภา พนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง ทศบาลตาบล
โค ลาง ประจาปงบประมาณ 2563
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารส่ง สริมอาชีพใ ้แ ่ ษตร ร ลุ่ม
อาชีพ ประชาชน ฯลฯ ภายในตาบลโค ลาง ประจาปงบประมาณ 2563
ช่น ค่าวัสดุ อุป รณ์ ค่าอา าร ที่ยง,อา ารว่าง และรายจ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง
ในโครง าร
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
โครง ารใ ้ความรู้ด้านระ บียบ ฎ มายใ ้แ ่ผู้บริ ารท้องถิ่น และสมาชิ สภา จานวน
ท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารใ ้ความรู้ด้านระ บียบ ฎ มายใ ้แ ่ผู้บริ าร
ท้องถิ่น และสมาชิ สภาท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ 2563
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

10,000 บาท

น้า : 8/48

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 13:21:28

ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ครื่องพิมพ์ดีด ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ครื่องถ่าย อ สาร ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานั งาน
ต่างๆ ช่น ระดาษ แฟม ปา า ดินสอ ธงชาติ ธงตราสัญลั ษณ์ ้าอี้
พลาสติ และวัสดุอื่นๆที่จา ป็นในสานั งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ช่น ไฟฉาย สายไฟ ปลั๊ ไฟ
และวัสดุอื่นๆที่จา ป็น ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น แบต ตอร์รี่
ยางรถยนต์/จั รยานยนต์ ัว ทียน ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิงใ ้ ับรถยนต์ส่วน ลางของ
ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 100,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น ครื่อง ล่น ทป
แผ่นปายประ าศ ฯลฯ ป็นต้น ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

30,000 บาท

รวม

464,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึ ครื่องพิมพ์
แปนพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นต้น ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
- พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟาที่ใช้ประจาในสานั งาน ทศบาล รืออาคาร
และสิ่ง ่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ ทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 350,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาที่ใช้ประจาในสานั งาน ทศบาล รืออาคาร
และสิ่ง ่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ ทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าบริ ารโทรศัพท์
- พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์สา รับสานั งาน ทศบาล และจ่าย ป็นค่า
ใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต (Internet) ตาบล
ค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 84,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าบริ ารไปรษณีย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ซื้อดวงตราไปรษณีย์ ส่ง อ สารลงทะ บียน
EMS ป็นต้น ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
- พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ มึ ฉีดพร้อมติพตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tsnk Printer) ตั้งไว้ 8,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณ์ที่มีความสามารถ ป็นPrinter, Copier , Scanner และ Faxภาย
ใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)จา
โรงงานผู้ผลิต
-มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ์ขาวดาสา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า27 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพ์สีสา รับ ระดาษ A4ไม่น้อย ว่า15 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 5ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแ น อ สารขนาดA4 (ขาวดา-สี) ได้
-มีความละ อียดใน ารสแ นสูงสุดไม่น้อย ว่า1,200x600dpi
-มีถาดปอน อ สารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสา นา อ สารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสา นาได้สูงสุดไม่น้อย ว่า 99 สา นา
-สามารถย่อและขยายได้25 ถึง400 ปอร์ ซ็นต์
-มีช่อง ชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 รือดี ว่าจานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
-มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100 Base-T
รือดี ว่าจานวนไม่น้อย ว่า1 ช่อง รือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้
สายWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า100แผ่น
-สามารถใช้ได้ ับA4, Letter, Legal และCustom
(จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน

รวม

33,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

33,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

2,148,020 บาท

รวม

1,572,120 บาท

รวม

1,572,120 บาท

จานวน

1,046,520 บาท

งินอุด นุนองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
อุด นุนองค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
- งินอุด นุน ทศบาลตาบลอานาจ ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินตามโครง ารขอรับ งินอุด นุนศูนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย
ลือประชาชนขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น อา ภอลืออานาจ ประจาปงบ
ประมาณ 2563
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป
งินอุด นุนส่วนราช าร
อุด นุนส่วนราช าร
- อุด นุนศูนย์ข้อมูล ารบริ ารงานบุคคลฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท ตามโครง าร
ขอรับ งินอุด นุนศูนย์ข้อมูล ารบริ ารงานบุคคลขององค์ รป ครองส่วนท้อง
ถิ่นจัง วัดอานาจ จริญ ประจาปงบประมาณ 2563
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งิน ลื่อนขั้น งิน ดือน
งินปรับ พิ่ม พนั งาน ทศบาล สัง ัด องคลัง ดังนี้
1)ตาแ น่งผู้อานวย าร องคลัง
2) ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง
3)นั วิชา ารจัด ็บรายได้ ป ./ช .
4) จ้าพนั งานพัสดุ ปง./ชง.
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

393,600 บาท

จานวน

72,000 บาท

รวม

556,000 บาท

รวม

186,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งผู้อานวย าร องคลัง , ัว น้าฝาย
บริ ารงานคลัง ตั้งไว้ 12 ดือน
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ น่ง ผู้ช่วย จ้า น้าที่
พัสดุ ผู้ช่วย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ ผู้ช่วย จ้า น้าที่ าร งินและบัญชี ที่ปฏิบัติ
น้าที่ในสัง ัด องคลัง
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ ที่ปฏิบัติ น้าที่ในสัง ัด องคลัง
ตั้งไว้ 12 ดือน
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารซื้อ รือจ้าง บุคคล รือคณะ รรม าร
ดา นินงานจ้างที่ปรึ ษา บุคคล รือคณะ รรม ารดา นินงานจ้างออ แบบ
รือควบคุมงาน ่อสร้างของ ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 50,000 บาท
ตาม นังสือ ระทรวง ารคลัง ด่วนที่สุด ที่ ค 0402.5/ว156 ลว. 19
ันยายน 2560
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระ บียบฯ สัง ัด องคลัง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

96,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล
ซึ่งมีสิทธิ์ บิ ค่า ช่าบ้านได้ตามระ บียบฯ สัง ัด องคลัง
ตั้งไว้ 96,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ทศบาล และผู้มีสิทธิ์
ตามระ บียบฯ สัง ัด องคลัง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
-ค่าจ้าง มาบริ าร ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร
ช่นค่าจ้าง มา ข้า ล่ม อ สาร ค่าจ้าง มา ขียนปายประชาสัมพันธ์
จ้าง มาแรงงานทาสิ่งต่างๆ ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่วไป
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง ค่า พา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลงทะ บียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจ้าง สัง ัด องคลัง ตั้งไว้ 70,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สิน ประจาปงบประมาณ 2562
ทศบาลตาบลโค ลาง อา ภอลืออานาจ จัง วัดอานาจ จริญ

จานวน

160,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจัดทา รือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สิน ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สินขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติตามตาม นังสือ รมส่ง สริม
ารป ครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29
ุมภาพันธ์ 2551 และ นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลง
วันที่ 9 ม ราคม 2555 และ ารจัดทาฐานข้อมูลใน ารจัด ็บรายได้ของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ช่น ารจัดทาฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลู สร้าง
พื่อรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู สร้างตามที่ ฎ มาย า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ครื่องพิมพ์ดีด
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องถ่าย อ สาร ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานั งานต่างๆ ช่น ระดาษ แฟม ปา า
ดินสอ ใบ สร็จรับ งินต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จา ป็นในสานั งาน ป็น
ต้น ตั้งไว้ 50,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึ ครื่องพิมพ์
แปนพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 40,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

19,900 บาท

รวม

19,900 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

8,900 บาท

ครุภัณฑ์สานั งาน
ตู้ ล็
-จัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ ตั้งไว้ จานวน 11,000
บาท คุณลั ษณะ ฉพาะสัง ขป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา รรม(มอ .)
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รือตามราคาท้องถิ่น)
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที) ตั้งไว้ 8,900 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์สา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 28 น้าต่อ
นาที (ppm
-สามารถพิมพ์ อ สาร ลับ น้าอัตโนมัติได้
-มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อย ว่า 128 MB
-มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
-มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-t
รือดี ว่า 1 ช่อง รือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n)ได้
-มีถาดใส่ ระดาษได้รวม ันไม่น้อย ว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal และ Custom
(จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562)
ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,589,400 บาท

รวม

647,400 บาท

รวม

647,400 บาท

จานวน

249,360 บาท

จานวน

350,040 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

853,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งิน ลื่อนขั้น งิน ดือน
งินปรับ พิ่ม พนั งาน ทศบาล ตาแ น่ง จ้าพนั งานปอง ันและบรร ทา
สาธารณภัย ปง./ชง.
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนของพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไป ตาแ น่ง ผู้ช่วย จ้า น้าที่ปอง ันและบรร ทาสาธารณภัย, คนงาน
ทั่วไปปฏิบัติงานขับรถบรรทุ น้าอ น ประสงค์,คนงานทั่วไปปฏิบัติงานปอง ัน
และบรร ทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติ น้าที่ในสานั ปลัด ทศบาล
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติ น้าที่ในสานั ปลัด ทศบาล
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระ บียบฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

495,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

โครง ารจ้างบุคคลภายนอ รั ษาความปลอดภัยปอง ันและบรร ทาสาธารณภัย จานวน

72,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้านของพนั งาน ทศบาลและผู้มีสิทธิ์
ตาม ระ บียบฯ ตั้งไว้ 48,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ทศบาล
และผู้มีสิทธิ์ตามระ บียบฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าจ้าง มาบริ าร
-.ค่าจ้าง มาบริ าร ตั้งไว้ 3,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา
บริ าร ช่น ค่าจ้าง มา ข้า ล่ม อ สาร ค่าจ้าง มา ขียนปาย
ประชาสัมพันธ์ จ้าง มาแรงงานทาสิ่งต่างๆ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน

ค่าจ้าง มาบริ าร พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารโครง ารจ้าง
บุคคลภายนอ รั ษาความปลอดภัยปอง ันและบรร ทาสาธารณภัย
ประจาศูนย์ อปพร. ทศบาลตาบลโค ลาง จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 72,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครง ารปอง ันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วง ทศ าลปใ ม่และ
ทศ าลสง รานต์
-ค่าใช้จ่ายตามโครง ารปอง ันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วง
ทศ าลปใ ม่และ ทศ าลสง รานต์ ประจาป 2563
ตั้งไว้150,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน

จานวน

150,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั
ค่าลงทะ บียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและทบทวน อปพร.
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและทบทวน อปพร. ทศบาลตาบล
โค ลาง ประจาปงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 200,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานรั ษาความสงบภายใน

ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ช่น รถบรรทุ น้าอ น ประสงค์ ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอา าศ ฯลฯ
ป็นต้น ตั้งไว้ 40,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานั งานต่างๆ
ตั้งไว้ 10,000 บาท ช่น ระดาษ แฟม ปา า
ดินสอ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จา ป็นในสานั งาน ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง
ตั้งไว้ 80,000 บาท ช่น ค่าแบต ตอร์รี่ ยางนอ
ยางใน สายไมค์ พลา ตลับลู ปน น้ามัน บร ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิงใ ้ ับ รถบรรทุ น้าดับ พลิง
ของ ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 70,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
ตังไว้ 5,000 บาท ช่น ระดาษ ขียนโปส ตอร์พู่ ัน
และสี ฟล์ม ฟล์มสไลด์ แถบบันทึ สียง รือภาพ
(ภาพยนตร์ วีดีโอ ทป แผ่นซีดี ) รูปสี รือรูปขาวดา
ที่ได้จา ารล้าง รืออัดขยาย ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
วัสดุ ครื่องแต่ง าย
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องแต่ง ายสา รับ
ารปฏิบัติงาน พื่อปอง ันอันตรายใน ารปฏิบัติ น้าที่
รือใน ารดับ พลิง ตั้งไว้ 30,000 บาท
ช่น สื้อแขนยาว สื้อแขนสั้น และ าง งขายาว
ชุด มีปฏิบัติงาน ชุดผจญ พลิง สื้อ ันฝน ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์
ตั้งไว้ 5,000 บาท ช่น แผ่นซีดี มึ ครื่องพิมพ์
แปนพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
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วัสดุ ครื่องดับ พลิง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

89,000 บาท

รวม

29,000 บาท

จานวน

4,500 บาท

จานวน

16,500 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับ พลิง ตั้งไว้ 60,000 บาท
ช่น สายดูดน้า ข้อต่อต่างๆ และวัสดุอุป รณ์ต่าง ๆ ค่า ปลี่ยนถ่ายน้ายา คมี
ดับ พลิงและอื่น ๆ ป็นต้น ที่ ี่ยวข้องในงานปอง ันและบรร ทาสาธารณภัย
ช่น าร ตรียม ารปอง ันปญ าน้าท่วม ารแ ้ไขปญ าน้าท่วมขังบ้าน รือน
ประชาชน ถนน ที่สาธารณะ ารช่วย ลือภัยแล้ง
และอื่นๆ ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
วัสดุอื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุจราจร ช่น แผง ล็ ั้น รวยยาง ไฟวับวาบ ระจ
โค้ง ระจ นูน ระจ จราจร และวัสดุอื่นที่ใช้ในงานจราจร ฯลฯ ป็นต้น ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
้าอี้ทางาน
- พื่อจัดซื้อ ้าอี้ทางานจานวน 3 ตัวๆละ 1,500 บาท ตั้งไว้ 4,500 บาท
(จัดซื้อตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ รือราคาท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
โต๊ะทางาน
- พื่อจัดซื้อโต๊ะทางานจานวน 3 ตัวๆละ 5,500 บาท ตั้งไว้ 16,500 บาท
(จัดซื้อตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ รือราคาท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ มึ ฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
- พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ มึ ฉีดพร้อมติพตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tsnk Printer) ตั้งไว้ 8,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณ์ที่มีความสามารถ ป็นPrinter, Copier , Scanner และ Faxภาย
ใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)จา
โรงงานผู้ผลิต
-มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ์ขาวดาสา รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า27 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพ์สีสา รับ ระดาษ A4ไม่น้อย ว่า15 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 5ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแ น อ สารขนาดA4 (ขาวดา-สี) ได้
-มีความละ อียดใน ารสแ นสูงสุดไม่น้อย ว่า1,200x600dpi
-มีถาดปอน อ สารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสา นา อ สารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสา นาได้สูงสุดไม่น้อย ว่า 99 สา นา
-สามารถย่อและขยายได้25 ถึง400 ปอร์ ซ็นต์
-มีช่อง ชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 รือดี ว่าจานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
-มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100 Base-T
รือดี ว่าจานวนไม่น้อย ว่า1 ช่อง รือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้
สายWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า100แผ่น
-สามารถใช้ได้ ับA4, Letter, Legal และCustom
(จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนมีนาคม 2562)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป

จานวน

8,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

1,509,260 บาท

รวม

1,329,260 บาท

รวม

1,329,260 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

991,100 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งิน ลื่อนขั้น งิน ดือน
งินปรับ พิ่ม พนั งาน ทศบาล สัง ัด อง ารศึ ษา ดังนี้
1)ตาแ น่ง ผู้อานวย าร อง ารศึ ษา
2)ตาแ น่ง ัว น้าฝายบริ ารงาน ารศึ ษา
3)ตาแ น่งนั วิชา ารศึ ษา ป ./ช .
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งผู้อานวย าร อง ารศึ ษาและ
ัว น้าฝายบริ าร ารศึ ษา ตั้งไวั 12 ดือน
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

242,160 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้าง ตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป ที่ปฏิบัติ น้าที่ใน อง ารศึ ษา
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

ค่าบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร.ตาบลโค ลาง
พื่อไว้ปรับปรุง พิ่ม ติม รือซ่อมแซมศูนย์ อปพร.ตาบลโค ลาง
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจ่าย ป็นค่าครองชีพชั่วคราว ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป สัง ัด อง ารศึ ษา ตั้งไว้ 12 ดือน
ปราฏ ในแผนงาน ารศึ ษา
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งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

รวม

30,000 บาท

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน ทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระ บียบฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล จานวน 10,000 บาท
ซึ่งมีสิทธิ์ บิ ค่า ช่าบ้านได้ตามระ บียบฯ สัง ัด อง ารศึ ษา
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

ค่าตอบแทน

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ทศบาล
และผู้มีสิทธิ์ ตามระ บียบฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร ช่น
ค่าปายประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราช าร
ค่า ข้า ล่ม นังสือ ข้าป นังสือ
ค่าถ่าย อ สาร ค่าจัดทา อ สารสา รับ
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าลงทะ บียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน ทศบาล
พนั งานจ้าง สัง ัด อง ารศึ ษา ตั้งไว้ 70,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
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ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานั งานต่างๆ ช่น ระดาษ แฟม ปา า
ดินสอ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จา ป็นในสานั งาน ป็นต้นตั้งไว้ 20,000บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

รวม

4,953,010 บาท

รวม

1,423,920 บาท

รวม

1,423,920 บาท

จานวน

1,145,280 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งิน ลื่อนขั้น งิน ดือน
งินปรับ พิ่ม ตาแ น่งครูผู้ดูแล ด็ ,ครูผู้ช่วย ศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ตั้งไว้ 12 ดือน
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา
ตาม นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1875
ลว. 21 มิถุนายน 2561 รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอุด นุนสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็
งินวิทยฐานะ
จานวน

145,440 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ครื่องพิมพ์ดีด
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องถ่าย อ สาร ป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าวัสดุ

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึ ครื่องพิมพ์
แปนพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจ่าย ป็น งินวิทยฐานะครูชานาญ าร(ครู คศ.2) ศูนย์พัฒนา ด็
ล็
จานวน 2 อัตรา
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา
ตาม นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1875
ลว. 21 มิถุนายน 2561 รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอุด นุนสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

109,200 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้าง ตามภาร ิจตาแ น่งผู้ดูแล ด็
ของศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว้ 12 ดือน
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าครองชีพชั่วคราว ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
ตาแ น่งผู้ดูแล ด็ ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว้ 12 ดือน
ปราฏ ในแผนงาน ารศึ ษา
งบดาเนินงาน

รวม

1,902,780 บาท

รวม

1,016,140 บาท

โครง ารจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่วยงานครูผู้ดูแล ด็

จานวน

216,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลช่วยงานครูผู้ดูแล ด็ ศูนย์พัฒนา ด็
ล็ จานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 216,000 บาท
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา
จ้าง มาบริ ารบุคคลดูแลรั ษาความสะอาด ต แต่งศูนย์พัฒนา ด็ ล็

จานวน

162,000 บาท

ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานปฐมนิ ทศผู้ป ครองนั รียนใ ม่

จานวน

10,000 บาท

- พื่อใช้จ่ายใน ารจัดงานปฐมนิ ทศผู้ป ครองนั รียนใ ม่
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 3 แ ่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน ด็ แ ่งชาติ

จานวน

70,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร ดูแลรั ษาความสะอาดดูแล ต แต่งศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 162,000 บาท
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

- พื่อจ่ายใน ารจัดงานวัน ด็ แ ่งชาติ ประจาป พ.ศ.2563 สา รับ
จัดงานวัน ด็ ใ ้ ับ ด็ นั รียนในโรง รียนและศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ในตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 70,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา

น้า : 26/48

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 13:21:29

โครง ารฝึ อบรมและทัศนศึ ษาดูงาน ม รรม ารศึ ษา

จานวน

20,000 บาท

- พื่อใช้จ่ายในโครง ารฝึ อบรมและทัศนศึ ษาดูงาน
ม รรม ารศึ ษา พื่อ พิ่มประสิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน
ของบุคลา รทาง ารศึ ษา คณะ รรม ารบริ าร
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ และผู้ดูแล ด็ ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
โครง ารพัฒนาครูและบุคลา รทาง ารศึ ษา

จานวน

20,000 บาท

- พื่อใช้จ่ายในโครง ารพัฒนาครูและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
โครง ารสนับสนุนค่าใช้จ่าย ารบริ ารสถานศึ ษา

จานวน

518,140 บาท

รวม

836,640 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ารบริ ารศึ ษาสา รับศูนย์พัฒนา ด็
ล็ ตั้งไว้ 518,140 บาท ดังนี้
1) งินสนับสนุนอา าร ลางวันศูน์พัฒนา ด็ ล็ สัง ัด ทศบาลตาบลโค ลาง
จานวน 3 แ ่ง (อายุ2-5ป) อัตราคนะ 20 บาท จานวน 245 วัน ตั้ง
ไว้ 352,800 บาท
2)ค่าจัด าร รียน ารสอนศูนย์พัฒนา ด็ ล็จานวน 3 แ ่ง สัง ัด อง าร
ศึ ษา อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ตั้งไว้122,400 บาท
3)ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาสา รับศูนย์พัฒนา ด็ (ศพด) ดังนี้
-ค่า นังสือ รียนทั้ง 3 แ ่ง จานวน 38 คนๆละ 200 บาท/ป ป็น งิน 7,600
บาท
-ค่าอุป รณ์ าร รียนทั้ง 3 แ ่ง จานวน 38 คนๆละ 200 บาท/ป ป็น
งิน 7,600 บาท
-ค่า ครื่องแบบนั รียน ทั้ง 3 แ ่ง จานวน 38คนๆละ 300 บาท/ป ป็น
งิน 11,400 บาท
-ค่า ิจ รรม ารพัฒนาผู้ รียนของ ด็ ล็ ทั้ง 3 แ ่ง จานวน 38 คนๆละ 430
บาท/ป ป็น งิน16,340 บาท
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใ ้ ับศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ของ ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
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ค่าอา าร สริม (นม)

จานวน

796,640 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร สริม(นม)
สา รับ ด็ อนุบาลและชั้นประถมศึ ษาปที่ 1-6
โรง รียนสัง ัดสานั งาน ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ทั้ง 3 แ ่ง อัตราคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน ทศบาลตาบลโค ลางสมทบ
อัตราคนละ 0.63 บาท จานวน 260 วัน
ตั้งไว้รวม 646,880 บาท
(ทั้งนี้จะ บิ จ่ายได้ต่อ มื่อได้รับ ารจัดสรรงบประมาณ
จา รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น)
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร สริม(นม)สา รับ ด็ อนุบาล
(อายุ2-5 ป)ศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ทั้ง 3 แ ่ง อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
ทศบาลตาบลโค ลางสมทบ อัตราคนละ 0.63 บาท
จานวน 260 วันตั้งไว้รวม 149,760 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ตาม นังสื่อด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง
ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษาขององค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ 2562
วัสดุ ารศึ ษา
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ารศึ ษาสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ของ ทศบาลตาบลโค ลาง ช่น วัสดุ อุป รณ์ที่ใช้ใน าร รียน ารสอน วัสดุ
นังสือฝึ พัฒนา าร ด็ ป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

50,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟาสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ในความดูแลของ ทศบาล
ตาบลโค ลาง จานวน 3 แ ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ในความดูแลของ
ทศบาลตาบลโค ลาง จานวน 3 แ ่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
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ค่าบริ ารโทรศัพท์
- พื่อจ่าย ป็นค่าบริ ารอิน ตอร์แน็ต(Intirnet) สา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ใน
ความดูแลของ ทศบาลตาบลโค ลาง จานวน 3 แ ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

232,310 บาท

รวม

132,310 บาท

จานวน

32,310 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครุภัณฑ์สานั งาน
ระบบอิน ตอร์ น็ตศูนย์พัฒนา ด็ ล็
- พื่อจ่าย ป็นค่าติดตั้งระบบอิน ตอร์ น็ตใ ้ ับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 3
แ ่ง ตั้งไว้ 32,310 บาท ซึ่งคุณสมบัติดังนี้
- ใช้งานความ ร็วสูงสุด 200/100 Mbps. ช่วง วลา 06.00 - 18.00 น
. - ใช้งานความ ร็วสูงสุด 200/100 Mbps. ช่วง วลา 06.00 - 18.00 น.
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ครุภัณฑ์ ารศึ ษา
ครื่อง ล่นสนาม
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ล่น ลางแจ้ง พื่อ ารฝึ พัฒนา าร ด็
ของศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 3 แ ่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท
(จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รือราคาตามท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ่อสร้าง
ค่าบารุงรั ษาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา ด็ ล็
- พื่อ ป็นค่าบารุงรั ษาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ในความดูแลรับ
ผิดชอบของ ทศบาลตาบลโค ลาง จานวน 3 แ ่ง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,394,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,394,000 บาท

จานวน

1,244,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนสนับสนุนอา าร ลางวันโรง รียน ในสัง ัดสานั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทั้ง 3 แ ่ง จัดสรรร้อยละ 100 ของ
จานวนนั รียนชั้นอนุบาลศึ ษา ถึงระดับชั้นประถมศึ ษาปที่ 6อัตราคน
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตั้งไว้รวม 1,244,000 บาท (ทั้งนี้จะ บิ จ่ายได้
ต่อ มื่อได้รับ งินจัดสรร จา รมส่ง สริม ารป ครองส่วนท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
อุด นุนโรง รียนบ้าน ุดสิม
จานวน

50,000 บาท

อุด นุนโรง รียนบ้านโค ลาง

จานวน

50,000 บาท

อุด นุนโรง รียนม่วง นองแดง นอง ะ ลา

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,526,200 บาท

รวม

1,156,700 บาท

รวม

1,156,700 บาท

จานวน

976,700 บาท

งินอุด นุนส่วนราช าร
งินอุด นุนสนับสนุนอา าร ลางวันโรง รียนในสัง ัดสานั งานคณะ รรม าร
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งิน ลื่อนขั้น งิน ดือน
งินปรับ พิ่ม ของพนั งาน ทศบาล สัง ัด องสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.ตาแ น่ง ผู้อานวย าร องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.ตาแ น่ง ัว น้าฝายบริ ารงานสาธารณสุข
3.ตาแ น่ง จ้าพนั งานส่ง สริมสุขภาพ(ปง./ชง.)
ตั้งไว้ 12 ดือน
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

1,103,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งผู้อานวย าร องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และ ัว น้าฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 12 ดือน
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนของพนั งานจ้างทั่วไป ตาแ น่งคนงานทั่วไปปฏิบัติ
งานธุร าร ที่ปฏิบัติ น้าที่ใน องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติ น้าที่
ใน องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนสา รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่ ทศบาล รือที่มา
ทางานใ ้ ับ ทศบาล ช่นค่าตอบแทนบุคลา รทาง ารแพทย์ และ จ้า น้าที่
อื่นที่ ี่ยวข้อง จา ระทรวงสาธารณสุข รือ น่วยงานอื่น ที่ช่วยปฏิบัติงานใ ้
แ ่ อปท. ตั้งไว้ 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล
ซึ่งมีสิทธิ์ บิ ค่า ช่าบ้านได้ตามระ บียบฯ สัง ัด องสาธารณสุข
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย

รวม

808,000 บาท

ค่าจ้าง มาบริ ารพนั งานขับรถขยะและพนั งาน ็บขยะ

จานวน

360,000 บาท

1.ค่าจ้าง มาบริ ารพนั งานขับรถขยะ,พนั งาน ็บขยะจานวน 5
อัตรา ป็น งิน 360,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานสาธารณสุข
จ้าง มาบริ ารผู้ปฏิบัติงานสารวจและขึ้นทะ บียนสุนัขและแมว

จานวน

3,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายใน ารทิ้งบ่อขยะ

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารทิ้งบ่อขยะของ ทศบาลตาบลโค ลางตั้ง
ไว้ 300,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานสาธารณสุข
โครง ารคนดี รายได้ดี สุขภาพดี สู่ มืองธรรม ษตร

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

2.ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสารวจและขึ้นทะ บียนสุนัขและแมว
ป็น งิน 3,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานสาธารณสุข
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาปายประชาสัมพันธ์
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาปายประชาสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง พื่อประชาสัมพันธ์ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั
ค่าลงทะ บียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน ร ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรมสัมนาของพนั งาน ทศบาล
พนั งานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารคนดี รายได้ดี สุขภาพดีสู่ มืองธรรม ษตร
ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง และ ครื่องดื่ม ค่า ช่า ครื่อง สียง ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
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โครง าร ฝาระวัง/ปอง ันควบคุมโรคติดต่อ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ฝาระวัง/ปอง ันควบคุมโรคติดต่อ ช่นโรคไข้
ลือดออ โรคไข้ วัดน
โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ ตลอดจนโรคอื่นๆ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
โครง ารรณรงค์ปอง ันพิษสุนัขบ้า
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารรณรงค์ปอง ัน
โรคพิษสุขบ้า ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง และ ครื่องดื่ม
ค่า ช่า ครื่อง สียง ค่าวัสดุอื่นๆ ค่าปายโครง าร ฯลฯ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
โครง ารสร้างจิตสานึ ใน ารรั ษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารสร้างจิตสานึ ใน ารรั ษาความสะอาดและสิ่ง
แวดล้อม ช่น ค่าอา าร อา ารว่าง และ ครื่องดื่ม ค่า ช่า ครื่อง สียง ค่าวัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
- ค่าบารุงรั ษาซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา รือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ครื่องใช้สานั งาน รถ
ขยะ ป็นต้น
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานั งานต่างๆ ช่น ระดาษ แฟม ปา า
ดินสอและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จา ป็นในสานั งาน ป็นต้น
ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ช่น แปรง ไม้ วาด ถังขยะฯลฯตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น แบต ตอร์รี่
ยางรถยนต์/จั รยานยนต์ ัว ทียน ฯลฯ ป็นต้น
ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิงใ ้ ับ
ทศบาลตาบลโค ลาง ช่น รถ ็บขยะ ครื่องฉีดพ่น มอ ควัน าจัดยุงลาย
ปอง ันไข้ ลือดออ ฯลฯ
ป็นต้น ตั้งไว้ 150,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
- พื่อจ่าย ป็นค่า วชภัณฑ์ คมีภัณฑ์ต่างๆ
น้ายาพ่น มอ ควันวัคซีนปอง ันโรคพิษสุนัขบ้าคลอรีน สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ
ป็นต้น ตั้งไว้ 80,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
วัสดุ ครื่องแต่ง าย
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ สื้อ สื้อ ั๊ สะท้อนแสง ชุดพ่นยา ฯลฯ รือวัสดุที่ ข้า
ลั ษณะวัสดุ ครื่องแต่ง าย
ตั้งไว้ 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

5,000 บาท

รวม

46,500 บาท

รวม

46,500 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

6,500 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี
มึ ครื่องพิมพ์แปนพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นต้น
ตั้งไว้ 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว ตั้งจ่ายไว้ 2,000 บาท
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รือราคาตามท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
ตู้บาน ลื่อน
-ตู้บาน ลื่อน ระจ ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ลัง ตั้งไว้ 5,500 บาท
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รือราคาตามท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้ ย็น
- พื่อจัดซื้อตู้ ย็น ขนาด 6 คิวบิ ฟุต จานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 6,500
บาท คุณลั ษณะ ฉพาะสัง ขป ดังนี้
1) ขนาดที่ า นด ป็นความจุภายในขั้นต่า
2) ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 6 คิวบิ ฟุต ป็นรุ่นที่ได้รับฉลา
ประสิทธิภาพ บอร์ 5 ของ ารไฟฟาฝายผลิตแ ่งประ ทศไทย
3) ารจัดซื้อตู้ ย็นขนาดอื่นใ ้พิจารณาถึง ารประ ยัดพลังงานไฟฟา
ด้วย นอ นือจา ารพิจารณาด้านราคา
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รือราคาตามท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
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ครื่องคอมพิว ตอร์
-จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า19นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4 แ น ลั (4 core)
โดย มีความ ร็วสัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 2.8 GHzและมี ทคโนโลยี
พิ่มสัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความสามารถใน ารประมวลผล
สูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ(Level)ดียว ันขนาดไม่น้อย ว่า 8 MB
-มี น่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง
รือดี ว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแสดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี น่วยความ
จา ขนาดไม่น้อย ว่า 2GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วยประมวลผล ลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ น่วยความจา ลั ใน าร
แสดงภาพขนาดขนาดไม่น้อย ว่า 2GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน ารใช้ น่วยความ
จา ลั ใน ารแสดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2GB
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย
ว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี ว่า ขนาดความจุไม่น้อย
ว่า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 120 GB
จานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดี ว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จานวน ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย ว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
(จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์)
ปรา ฎในแผนงานสาธารณสุข

จานวน

22,000 บาท
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ครื่องพิมพ์ Multifunction
- จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์(Ink Tank Printer)
ราคา 8,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณ์ที่มีความสามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์(Ink Tank Printer)จา
โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ขาวดาสา รับ ระดาษA4ไม่น้อย ว่า 27 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ8ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์สีสา รับ ระดาษA4ไม่น้อย ว่า 15 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ5ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแ น อ สาร ขนาด A4(ขาวดา-สี) ได้
- มีความละ อียดใน ารสแ นสูงสุด ไม่น้อย ว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดปอน อ สารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสา นา อ สารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสา นาได้สูงสุดไม่น้อย ว่า 99 สา นา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT รือดี ว่า จานวน ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง รือสามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้
สายWi-Fi(IEEE 802.11b,g,n)ได้
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
(จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์)ปรา ฎในแผนงานสาธารณสุข

จานวน

8,000 บาท
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ครื่องสารองไฟฟา

จานวน

2,500 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

รวม

2,046,020 บาท

รวม

1,521,020 บาท

รวม

1,521,020 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,008,860 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งิน ลื่อนขั้น งิน ดือน
งินปรับ พิ่ม พนั งาน ทศบาล สัง ัด องช่าง ดังนี้
1)ตาแ น่งผู้อานวย าร องช่าง
2)ตาแ น่ง ัว น้าฝาย ารโยธา
3)นายช่างโยธา ปง./ชง.
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน

จานวน

24,000 บาท

จัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟาด้านนอ ไม่น้อย ว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟาได้ไม่น้อย ว่า 15 นาที
(จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์)
ปรา ฎในแผนงานสาธารณสุข

งินอุด นุน อ ชน
งินอุด นุน อ ชน
- พื่อ ป็นค่าดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดาริด้านสาธารณสุขใน
ตาบลโค ลาง จานวน 11 มู่บ้าน
มู่บ้านละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 220,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งาน ทศบาล
ตาแ น่ง นายช่างโยธา สัง ัด องช่าง
ปรา ฏในแผน ค ะและชุมชน
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งผู้อานวย าร องช่าง,
ัว น้าฝาย ารโยธา
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

380,160 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนของพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไป ตาแ น่งผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุร าร,คนงาน
ทั่วไปปฏิบัติงานไฟฟา ที่ปฏิบัติ น้าที่ใน องช่าง
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

48,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติ น้าที่ใน องช่าง
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งบดาเนินงาน

รวม

460,000 บาท

รวม

65,000 บาท

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของพนั งาน
ทศบาลและผู้มีสิทธิ์ตามระ บียบฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน

- พื่อจ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้านของพนั งาน ทศบาล
และผู้มีสิทธิ์ตามระ บียบฯ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบุคคลภายนอ ระทา ารอย่างใดอย่าง นึ่ง ช่น ค่า
ถ่าย อ สารแบบแปลน รืองานจ้างแรงงานต่างๆ ค่าจ้าง มา ข้า ล่ม
อ สาร ค่าจ้าง มา ขียนปายประชาสัมพันธ์ จ้าง มาแรงงานทาสิ่งของ
ต่างๆ ป็นต้น ซึ่งมิใช่ ารประ อบดัดแปลงต่อ ติมครุภัณฑ์ รือสิ่ง ่อสร้างและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รือจ้าง มาบุคคล รือ อ ชนทางานซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

215,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานั งานต่างๆ ช่น ระดาษ แฟม ปา า
ดินสอ ้าอี้พลาสติ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จา ป็นในสานั งาน ป็นต้น
ตั้งไว้ 30,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ช่น ลอดไฟฟา สวิตส์ ฟวส์
ปลั๊ ไฟ และอุป รณ์ไฟฟาอื่นๆ ฯลฯ ป็นต้น ต้งไว้ 50,000
บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
วัสดุ ่อสร้าง

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ่อสร้าง ช่น ค้อน ลื่อย ิน ปูนซี มนต์
ทราย ปูนขาว อิฐ รือซี มนต์บล๊อ ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 80,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั
ค่าลงทะ บียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน ทศบาล
พนั งานจ้างสัง ัด องช่าง ตั้งไว้ 60,000 บาท
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
- ค่าบารุงรั ษาซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา
รือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ครื่องใช้สานั งาน รถและยาน
พา นะ ทรัพย์สินต่างๆของ ทศบาล ฯลฯ ป็น
ต้น
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
ค่าวัสดุ

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิงใ ้ ับรถยนต์ส่วน ลางของ
ทศบาลตาบลโค ลาง ช่น ค่าน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ครื่อง น้ามันไฮดรอลิค
ฯลฯ และอุป รณ์อื่นๆที่ ข้าลั ษณะวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000
บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
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วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น ไม้อัด พู่ ันและสี
ระดาษ ขียนโปส ตอร์ ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 15,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

รวม

65,000 บาท

รวม

65,000 บาท

ชั้น ็บแฟม

จานวน

15,000 บาท

-จัดซื้อชั้น ็บแฟม20 ช่อง จานวน 3 ใบ ตั้งไว้ 15,000 บาท
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รือราคาตามท้องถิ่น)
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
พัดลมติดผนัง

จานวน

50,000 บาท

รวม

500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึ ครื่องพิมพ์ แปน
พิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน

-จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อย ว่า 24 นิ้ว จานวน 10 ชุด
ไว้ 50,000 บาท
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

ตั้ง

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
อุด นุน ารไฟฟาส่วนภูมิภาคจัง วัดอานาจ จริญ
- อุด นุน ารไฟฟาส่วนภูมิภาคจัง วัดอานาจ จริญ พื่อขยาย ขตไฟฟาภาย
ใน ขตตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 500,000 บาท
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
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งานสวนสาธารณะ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

112,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

12,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

วัสดุ าร ษตร
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ าร ษตรต่างๆ รวมถึงพันธุ์ไม้ ไม้ประดับ ไม้ผล พืชไร่ยา
ปราบศัตรูพืช ปุ๋ย คมี รือวัสดุ ข้าลั ษณะวัสดุ าร ษตร ช่น จอบ
สียม พลั่ว ฯลฯ ป็นต้น
ปรา ฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาแผนพัฒนาตาบล/ชุมชน
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดทาแผนพัฒนา
ของ ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 12,000 บาท
(ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว 12 มี.ค. 2553)
ปรา ฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งินอุด นุนส่วนราช าร
อุด นุนศูนย์อานวย ารปอง ันและปราบปรามยา สพติดจัง วัดอานาจ
จริญ(ศอ.ปส.จ.อจ.)
- อุด นุนศูนย์อานวย ารปอง ันและปราบปรามยา สพติด
จัง วัดอานาจ จริญ(ศอ.ปส.จ.อจ.)ตามโครง ารขอรับ ารอุด นุน
งบประมาณ พื่อปอง ันและแ ้ไขปญ ายา สพติด จา องค์ ร
ป ครองส่วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ 2563
ตั้งไว้ 100,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

360,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาตาบลโค ลาง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาตาบลโค ลาง
ตั้งไว้ 300,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา าร
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานพิธี ารทางศาสนา
และประ พณีต่างๆ ช่น ประ พณีสง รานต์ วันผู้สูงอายุ ประ พณีบุญ
บั้งไฟ วัน ข้าพรรษา ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 300,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา าร
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนส่วนราช าร
อุด นุนที่ทา ารป ครองจัง วัดอานาจ จริญ
- อุด นุนที่ทา ารป ครองจัง วัดอานาจ จริญ ตามโครง าร
ขอรับ งินอุด นุนจัดงานประ พณีฮีตสิบสองและงาน าชาด
จัง วัดอานาจ จริญ ประจาป พ.ศ. 2562 ต้งไว้ 30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา าร
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งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
อุด นุนสภาวัฒนธรรมอา ภอลืออานาจ

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,986,800 บาท

รวม

2,986,800 บาท

รวม

2,986,800 บาท

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้าน ล่า
มันแ ว มู่ 3 ว้าง 4 มตร ยาว 225 มตร นา 0.15 มตรพร้อมลู รัง
ไ ล่ทาง ฉลี่ยข้างละ 0.30 มตร รือมีผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อย ว่า 900 ตาราง
มตร ตั้งไว้ 500,000 บาท (ตามแบบ ทศบาลตาบลโค ลาง า นด)
ปรา ฏในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา
โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้าน ครือซูด มู่ 10
จานวน

26,800 บาท

- พื่อ ป็นค่าโครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้าน ครือซูด มู่ 10
ว้าง 4 มตร ยาว 12 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลู รังไ ล่ทาง ฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 มตร รือมีผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อย ว่า 48 ตาราง มตร(ตามแบบ
ทศบาลตาบลโค ลาง า นด)
ปรา ฎในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา
โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้านโค ลาง มู่ 5
จานวน

300,000 บาท

- อุด นุนสภาวัฒนธรรมอา ภอลืออานาจ ตามโครง าร
ประ พณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรมอา ภอลืออานาจ
จัง วัดอานาจ จริญ ประจาปงบประมาณ 2563 ตั้งไว้
30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา าร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่า ่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้าน ล่ามันแ ว มู่ 3

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้านโค ลาง มู่ 5
ว้าง 4 มตร ยาว 135 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลู รังไ ล่ทาง ฉลี่ย
ข้างละ 0.30 มตร รือมีผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อย ว่า540 ตาราง มตร ตั้ง
ไว้ 300,000 บาท (ตามแบบ ทศบาลตาบลโค ลาง า นด)
ปรา ฏในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา
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โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้าน นองแดง มู่ 4

จานวน

113,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าโครง าร ่อสร้างถนนคอน รีต สริม ล็ บ้าน นองแดง มู่ 4
ว้าง 4 มตร ยาว 50 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลู รังไ ล่ทาง ฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 มตร รือมีผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อย ว่า 200 ตาราง มตร (ตามแบบ
ทศบาลตาบลโค ลาง า นด)
ปรา ฎในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา
โครง าร ่อสร้างท่อระบายน้าบ้าน ุดสิม มู่ 8
จานวน

497,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าโครง าร ่อสร้างท่อระบายน้าบ้าน ุดสิม มู่ 8 ขนาด ศ .0.60
มตร พร้อมบ่อพั คสล. 28 บ่อ ยาว 289 มตร รือมีระยะทางรวมไม่น้อย
ว่า289 มตร (ตามแบบ ทศบาลตาบลโค ลาง า นด)
ปรา ฎในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา
โครง ารขยายไ ล่ทางลู รังถนนลาดยางสาย นอง ะ ลา- นองคลอง
จานวน

500,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครง ารขยายไ ล่ทางลู รัง ถนนสาย นอง ะ ลา - นอง
คลอง ระยะทางรวม 1,785 มตร ไ ล่ทาง ว้าง ฉลี่ยข้างละ 1 มตร รือ
พื้นที่ไม่น้อย ว่า 3,570 ตาราง มตร
ตั้งไว้ 500,000 บาท (ตามแบบ
ทศบาลตาบลโค ลาง า นด)
ปรา ฏในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา
โครง ารปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านม่วง มู่ 7
จานวน

500,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารปรับปรุงระบบประปาบ้านม่วง มู่ 7
(ตามแบบ ทศบาลตาบลโค ลาง า นด)
ปรา ฎในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา
ค่าบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายใน ารบารุงรั ษาครุภัณฑ์ ปรับปรุงที่ดิน และสิ่ง ่อสร้าง
-ค่าใช้จ่ายใน ารบารุงรั ษาครุภัณฑ์ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ่อสร้าง ช่น ถนน
ลาดยาง ถนนคอน รีต ถนนลู รัง อาคารและสิ่ง ่อสร้าง ฯลฯ ที่อยู่ในความ
ดูแลของ ทศบาลตาบลโค ลาง
ปรา ฏในแผนงานอุตสา รรมและ ารโยธา

จานวน

550,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายโครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราช
ดาริ สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช ุมารี (อพ.สธ.) ประจาปงบ
ประมาณ 2563
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ครื่องพ่น มอ
ควัน ครื่องตัด ญ้า ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร
ค่าวัสดุ
วัสดุ าร ษตร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ าร ษตร ช่น ใบมีด ครื่องตัด ญ้า
จอบ สียม คราด พลั่ว ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

10,407,910 บาท

รวม

10,407,910 บาท

รวม

10,407,910 บาท

จานวน

470,000 บาท

จานวน

72,600 บาท

จานวน

144,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทุนประ ันสังคมใ ้แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไปของ ทศบาลตาบลโค ลาง ตั้งไว้ 144,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
งินสมทบ องทุน งินทดแทน
จานวน

6,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระ นี้ งินต้น
- พื่อจ่ายชาระ นี้ งินต้น ใ ้แ ่ ธ ส.ตามสัญญา งิน ู้
ลขที่ 800063776608 ลงวันที่ 29 ม ราคม 2557
ปที่ 6 รวม ป็น งิน 470,000 บาท
ตั้งไว้ 470,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
ค่าชาระดอ บี้ย
- พื่อจ่ายชาระ นี้ดอ บี้ย ใ ้แ ่ ธ ส.ตามสัญญา งิน ู้
ลขที่ 800063776608 ลงวันที่ 29 ม ราคม 2557
ปที่ 6 รวม ป็น งิน 72,537.86 บาท
ตั้งไว้ 72,600 บาท
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

งินสมทบ องทุน งินทดแทนประจาป 2563 ตามพระราชบัญญัติ งินทด
แทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นังสือ รมส่ง สริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561 รื่อง ารตั้งงบ
ประมาณ งินสมทบ องทุน งินทดแทน และ นังสือสานั งานงานประ ัน
สังคมจัง วัดอานาจ จริญ ที่ อจ 0030/ว12865 ลว. 11 ธันวาคม 2561
รื่อง ารชาระ งินสมทบประจาป 2562และรายงานค่าจ้างประจาป 2561
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
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บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จานวน

7,075,200 บาท

จานวน

1,873,600 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

222,906 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งจ่าย 12 ดือน ป็น งิน 7,075,200 บาท
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
บี้ยยังชีพคนพิ าร
- พื่อจ่าย ป็น งิน บี้ยยังชีพคนพิ าร
ตั้งจ่าย 12 ดือน ป็น งิน 1,873,600 บาท
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
บี้ยยังชีพผู้ปวย อดส์
- พื่อจ่าย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู้ปวยโรค อดส์
ตั้งจ่าย 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
สารองจ่าย
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน รณีจา ป็น ร่งด่วนใน ารปฏิบัติงาน
ของ ทศบาลและไม่สามารถคาด ารณ์ได้ล่วง น้า รือ
บรร ทาความ ดือดร้อนของประชาชนซึ่งประสบภัยธรรมชาติ
ช่น อุท ภัย วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ ป็นต้น
ตามความจา ป็นและ มาะสม ตั้งไว้ 222,906 บาท
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
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รายจ่ายตามข้อผู พัน
ค่าบารุงสันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย

จานวน

45,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

354,604 บาท

ค่าบารุงสันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย โดยคานวณตั้งจ่ายตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย พ.ศ. 2555 ข้อ 16 า นดว่า
สมาชิ สามัญย ว้น ระทรวงม าดไทย ต้องชาระค่าบารุงใ ้แ ่สมาคม
สันนิบาต ทศบาล ป็นรายปตาม ณฑ์ที่ประชุมใ ญ่ ป็นผู้ า นด ในอัตราร้อย
ละ 1/6 โดยพิจารณาจา รายรับจริงประจาปที่ผ่านมาของสมาชิ ย ว้น งิน
ู้ งินจ่ายขาด งินสะสม และ งินบารุงทุ ประ ภท แต่จะต้องไม่น้อย ว่าร้อย
ละ ศษ นึ่งส่วน ของงบประมาณรายรับดัง ล่าว ทั้งนี้ ไม่ ิน จ็ดแสน ้า
มื่นบาท ตั้งไว้ 45,000 บาท
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ (สปสช.) ระดับท้องถิ่น
งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ (สปสช.) ระดับท้องถิ่น
ตั้งไว้ 120,000 บาท พื่อสมทบระบบ ลั ประ ันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตาม นังสือ ลั ประ ันสุขภาพแ ่ง
ชาติ ขต 10 อุบลราชธานี ที่ สปสช.41/ว0222
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552)
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้องถิ่น ( บท.)
งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ (สปสช.) ระดับท้องถิ่น
ตั้งไว้ 354,604 บาท พื่อสมทบระบบ ลั ประ ันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตาม นังสือ ลั ประ ันสุขภาพแ ่ง
ชาติ ขต 10 อุบลราชธานี ที่ สปสช.41/ว0222
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552)
ปรา ฎในแผนงานงบ ลาง

