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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ร วยงชย
ภ วยงชย จง วด ชยงร ย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

53,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปลูก ร้ ง

รวม

1,400,000 บาท

จ นวน

1,100,000 บ ท

จ นวน

300,000 บ ท

รวม

1,185,870 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

1,050,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

2,840 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้ พ่มม ก
ขึ้น
ภ ษป้ ย
ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้ พ่มม ก
ขึ้น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นยมใบ นุญ ตก รข ย ุร
ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้ พ่มม ก
ขึ้น
ค่ ธรรม นยม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม
ค่ ธรรม นยมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นท่จ น่ ย
ร รื
ม ร
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม
ค่ ธรรม นยม ก่ยวกบท บยนพ ณชย์
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม
ค่ ธรรม นยมใบ นุญ ตปร ก บกจก รน้ มน ชื้ พลง
ปร ม ณก รร ยรบ ป็นร ยก รต้งใ ม่ ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้
ค่ ธรรม นยมก รปร ก บกจก รโรงง น
ปร ม ณก รร ยรบ ป็นร ยก รต้งใ ม่ ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้
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ค่ ธรรม นยม ก่ยวกบก รขุดดนแล ถมดน

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

23,000 บ ท

จ นวน

25,000 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

รบกจก รท่ ป็น นตร ยต่

จ นวน

45,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นท่จ น่ ย ร รื ถ นท่ ม
รในครว รื พื้นท่ใด ซึ่งมพื้นท่ กน 200 ต ร ง มตร

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

30 บ ท

จ นวน

2,800 บ ท

จ นวน

18,000 บ ท

จ นวน

100 บ ท

ปร ม ณก รร ยรบ ป็นร ยก รต้งใ ม่ ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้
ค่ ธรรม นยม ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
ค่ ปรบก รผด ญญ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขน ่งปฏกูล รื มูลฝ ย
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รก จด ่งปฏกูล รื มูลฝ ย
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้
ุขภ พ
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม

ปร ม ณก รร ยรบ ป็นร ยก รต้งใ ม่ ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย นค้ ในท่ รื ท ง ธ รณ
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ต ก่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ซึ่งค ดว่ จ จด ก็บได้ พ่มม ก
ขึ้น
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บ้ย

รวม

150,000 บาท

จ นวน

150,000 บ ท

รวม

6,100 บาท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู้ ุทศใ ้
ปร ม ณก รร ยรบ ป็นร ยก รต้งใ ม่ ค ดว่ จ มผู้ ุทศ รื
บรจ คใ ้
ค่ ข ย ก รก รจดซื้ จดจ้ ง
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต์

รวม

26,758,030 บาท

จ นวน

700,000 บ ท

จ นวน

9,100,000 บ ท

จ นวน

3,100,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

6,000,000 บ ท

จ นวน

60,000 บ ท

จ นวน

60,000 บ ท

ปร ม รก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ใกล้ คยงกบย ดรบ
จรง ป 2563 ซึ่งค ดว่ จ ได้รบจด รร พ่มขึ้น
ภ ษมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม ใกล้ คยงกบย ดรบจรงป 2563
ภ ษมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม ใกล้ คยงกบย ดรบจรงป 2563
ภ ษธุรกจ ฉพ
ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ใกล้ คยงกบย ดรบจรง
ป 2563 ซึ่งค ดว่ จ ได้รบจด รร พ่มขึ้น
ภ ษ รรพ มต
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปท่ผ่ นม ใกล้ คยงกบย ดรบจรงป 2563
ค่ ภ ค ลวงแร่
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม ใกล้ คยงกบย ดรบจรงป 2563
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปท่ผ่ นม ใกล้ คยงกบย ดรบจรงป 2563
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ค่ ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นตกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน

7,588,030 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ซึ่งค ดว่ จ ได้รบจด รร พ่ม
ขึ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปท่ผ่ นม ซึ่งค ดว่ จ ได้รบจด รร พ่ม
ขึ้น

รวม

24,000,000 บาท

จ นวน

24,000,000 บ ท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
อา ภอ วียงชัย จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

รวม

18,684,668 บาท

รวม

18,684,668 บาท

รวม

18,684,668 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุนประกัน ังคมใน ่วนของนาย
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกัน ังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
งิน มทบกองทุน งินทดแทน
- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุน งินทดแทน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3. ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จานวน

14,036,800 บาท

จานวน

2,853,600 บาท

- พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ า รับ นับ นุนการ ร้าง ลัก
ประกันรายได้ใ ้แก่ผู้ ูงอายุ
ที่มี ิทธิได้รับ ใน ขตพื้นที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 1,814 คน ดังนี้
1. ผู้ ูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี รายละ 600 บาท
2. ผู้ ูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70-79 ปี รายละ 700 บาท
3. ผู้ ูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80-89 ปี รายละ 800 บาท
4. ผู้ ูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป รายละ 1,000 บาท
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูงอายุขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 129 ลาดับที่ 2
บี้ยยังชีพความพิการ
- พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพผู้พิการ า รับ นับ นุน วั ดิการทาง
ังคมใ ้แก่ผู้พิการ รือทุพพลภาพ ที่มี ิทธิได้รับ ใน ขตพื้นที่
ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย จานวน 295 ราย
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย งิน บี้ย
ความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 129 ลาดับที่ 1
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์

จานวน

300,000 บาท

จานวน

216,001 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์ ใ ้แก่ผู้ป่วย อด ์ที่แพทย์ได้
รับรองและได้รับการวินิจฉัยแล้ว
จานวน 50 รายๆ ละ 500.- บาท/ ดือน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 129 ลาดับที่ 3
งิน ารองจ่าย
- พื่อจ่าย ป็นรายจ่ายกรณีจา ป็น ร่งด่วนฉุก ฉิน รือบรร ทา
ความ ดือดร้อนของประชาชน
1. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญ า กี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ช่น การทา ีตี ้น ัญญาณไฟ
จราจร าม ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลา ติกใ ่น้า ื้อจราจร ยางชะลอความ ร็วรถ ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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ค่าบารุง มาคม ันนิบาตแ ่งประ ทศไทย ( .ท.ท.)

จานวน

46,270 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

884,997 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงใ ้แก่ มาคม ันนิบาต ทศบาล ( .ท.ท.)
โดยคานวณอัตราร้อยละ 0.00167 ของงบประมาณรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมา
(รายรับไม่รวม งินอุด นุนปี 2563 27,702,089.41
บาท = 27,702,089.41 x 0.00167 = 46,262.49)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
งินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญของราชการ ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ ่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ร้อยละ 3 ของประมาณ
การรายรับ โดยไม่รวม งินที่มีผู้อุทิศใ ้และ งินอุด นุน)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2550 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
2. ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินบา น็จบานาญข้า
ราชการ ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
3. กฎกระทรวงการ ัก งินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี มทบ ข้า ป็นกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
4. นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว6038
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5. นัง ือ านักงานกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น กรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว341
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

น้า : 5/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ ( ป ช.)
- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ ( ป ช.) ใน
ระดับ ทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของค่าบริการ าธารณ ุขที่ได้รับจากกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
แ ่งชาติ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ดา นินงานและบริ าร
จัดการกองทุน พื่อ บทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
2. ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ ใ ้แก่
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น รื่อง ลัก กณฑ์การ นับ นุนของ
องค์การบริ าร ่วนจัง วัด ทศบาล และองค์การบริ าร ่วน
ตาบล ในการบริการ าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
3. ตามประกาศคณะกรรมการ ลักประกัน ุขภาพแ ่ง
ชาติ รื่อง ลัก กณฑ์ พื่อ นับ นุนใ ้องค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น ดา นินงานและบริ ารจัดการกองทุน ลักประกัน ุขภาพ ใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561
4. นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว2502
ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

จานวน

150,000 บาท

น้า : 6/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

งินช่วยพิ ศษ
งินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือพิ ศษพนักงาน ทศบาล ของ ทศบาล
ตาบล ิริ วียงชัย ถึงแก่ความตายในระ ว่างรับราชการ
ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกา การจ่าย งิน ดือน งินปี
บา น็จ บานาญ และ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดใ ้
งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นรายจ่ายที่องค์กรปคกรอง ่วนท้อง
ถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
3. ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
รื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน ่วนท้องถิ่น
รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไขในการจ่าย งินช่วยพิ ศษ กรณี ข้า
ราชการ และพนักงาน ่วนท้องถิ่น ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 7/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

งินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือพิ ศษพนักงานจ้าง ของ ทศบาลตาบล
ิริ วียงชัย ถึงแก่ความตายในระ ว่างรับราชการ
ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และ นัง ือ ั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกา การจ่าย งิน ดือน งินปี
บา น็จ บานาญ และ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นดใ ้
งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นรายจ่ายที่องค์กรปคกรอง ่วนท้อง
ถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
3. ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
รื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน ่วนท้องถิ่น
รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไขในการจ่าย งินช่วยพิ ศษ กรณี ข้า
ราชการ และพนักงาน ่วนท้องถิ่น ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 8/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,933,460 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,514,660 บาท

รวม

2,848,320 บาท

จานวน

725,760 บาท

- พื่อจ่าย งิน ดือน ใ ้แก่
1) นายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย จานวน 28,800.- บาท/ ดือน
2) รองนายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 2 คนๆ ละ 15,840.- บาท/ ดือน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งรองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก
จานวน

180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่ง ใ ้แก่
1) นายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย จานวน 6,000.- บาท/ ดือน
2) รองนายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/ ดือน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งรองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 9/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก

จานวน

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษ ใ ้แก่
1) นายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย จานวน 6,000.- บาท/ ดือน
2) รองนายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/ ดือน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งรองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าตอบแทนราย ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
จานวน
องค์การบริ าร ่วนตาบล
- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ใ ้แก่
1) ลขานุการนายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 10,080.- บาท/ ดือน
2) ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 7,200.- บาท/ ดือน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งรองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

180,000 บาท

207,360 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิก ภา/ ลขานุการ ภา
จานวน
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ใ ้แก่
1) ประธาน ภา ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 15,840.- บาท/ ดือน
2) รองประธาน ภา ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 12,960.- บาท/ ดือน
3) มาชิก ภา ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
จานวน 10 คนๆ ละ 10,080.- บาท/ ดือน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารงตาแ น่งรองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
ภา ทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 10/115

1,555,200 บาท

น้า : 11/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

รวม

4,666,340 บาท

จานวน

3,477,500 บาท

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล จานวน 8 อัตรา ดังนี้
1) ปลัด ทศบาล
จานวน 1 อัตรา
2) รองปลัด ทศบาล
จานวน 1 อัตรา
3) ัว น้า านักปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา
4) ัว น้าฝ่ายอานวยการ
จานวน 1 อัตรา
5) นักจัดการงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
6) นักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 อัตรา
7) นิติกร
จานวน 1 อัตรา
8) จ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ใ ้แก่ ปลัด ทศบาล
ตาบล ิริ วียงชัย จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

186,000 บาท

จานวน

822,840 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง ใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล จานวน 4 อัตรา
1) ปลัด ทศบาล
จานวน 1 อัตรา
2) รองปลัด ทศบาล
จานวน 1 อัตรา
3) ัว น้า านักปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา
4) ัว น้าฝ่ายอานวยการ
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างใ ้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป
จานวน 7 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา จานวน 1 อัตรา
4) พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 4 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

96,000 บาท

รวม

3,345,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จานวน

540,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา จานวน 1 อัตรา
3) พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
(1) งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
ตั้งไว้ 500,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ใ ้แก่
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้าง านักปลัด ทศบาล
ตามมติ ก.ท.จัง วัด ชียงราย ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน ่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ใ ้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ป็นคณะ
กรรมการต่างๆ ช่น คณะกรรมการประ มินผลงาน คณะกรรม
อบคัด ลือกต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
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ไป (00111)
(3) ค่าตอบแทน จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลือกตั้ง
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ใ ้แก่ จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลือกตั้ง
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ช่น คณะกรรมการการ ลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและ
กรรมการประจา น่วย ลือกตั้ง อนุกรรมการ รือบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งใ ้ช่วย ลือในการปฏิบัติ น้าที่ของผู้อานวยการการ
ลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ตาม ลัก กณฑ์ที่
กา นด ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งิน
ค่าตอบแทนนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และแก้ไข พิ่ม ติม
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
3. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว5013 ลงวันที่ 6 ิง าคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่ พนักงาน ทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติ
งานนอก วลาราชการ รือวัน ยุดราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าตอบ
แทนนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไข พิ่ม ติม
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่า ช่าบ้าน
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- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระ งินกู้ พื่อที่อยู่
อาศัย ใ ้แก่ พนักงาน ทศบาลที่ได้รับอนุมัติใ ้ บิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,665,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

850,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล และผู้มี ิทธิ บิกจ่าย
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา ัมพันธ์และ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์กิจการต่างๆ ของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
ช่น ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่า ื่อ ิ่งพิมพ์และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ที่จา ป็นในการปฏิบัติงาน
ของ ทต. ช่น ค่าดูด ้วม ค่ากาจัดปลวก ค่า ข้า ล่ม ย็บปก
อก าร ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งระบบอิน ตอร์ น็ต และค่าจ้าง
มาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
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ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดา นินคดีต่างๆ กับศาลของ
ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าใช้จ่าย า รับการทาประกันภัยรถราชการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย า รับการทาประกันภัยรถราชการ และ
การจัดทาประกันภัยภาค มัครใจในความคุ้มครองประ ภทที่ 3
ในวง งินคุ้มครองไม่ กิน 300,000 บาทต่อคน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
อก าร ค่าใช้จ่ายที่ กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจา ป็นต้องจ่ายที่ กี่ยวกับการ
รับรอง ในการรับรองต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึกษาดูงานและ จ้า
น้าที่ที่ กี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ตาม
นัง ือ ั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
(2) ค่า ลี้ยงรับรองในการประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ
กรรมการ รือคณะอนุกรรมการฯ ตั้งไว้ 40,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ค่า ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจา ป็นต้องจ่าย ที่ กี่ยวกับการ ลี้ยง
รับรองในการประชุม รวมถึงผู้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆและ จ้า น้าที่
ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม ในการประชุม ภาท้องถิ่น รือ
คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งตาม
กฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่งการของกระทรวง
ม าดไทย รือการประชุมระ ว่าง อปท.กับ อปท. รือ อปท.กับ
รัฐวิ า กิจ รือ อกชน ตาม นัง ือ ั่งการที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

จานวน

50,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย ัญจรพบประชาชน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ทศบาลตาบล ิริ วียง
ชัย ัญจรพบประชาชน ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียง
ชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 6 น้าที่ 142 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ร้างคุณธรรมจริยธรรม
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรม ร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทศบาล,พนักงานจ้าง
ผู้บริ ารและ มาชิก ภา ทต. ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 19/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรในการอบรม พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริ าร มาชิก ภา ทต.
ผู้นาชุมชน พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้างของ ทต.
ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียน
แบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ช่าที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน ทศบาล
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดา นินงานตามโครงการวัน
ทศบาล วันที่ 24 มษายน ช่น ค่าป้ายโครงการ ื่อประชา
ัมพันธ์ ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 20/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการ ่ง ริมประชาธิปไตยในชุมชน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

125,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ่ง ริมประชาธิปไตย
ในชุมชน ช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชา ัมพันธ์
ต่างๆ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียง
ชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 126 ลาดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ดินทางไปราชการของคณะผู้
บริ าร มาชิก ภา ทต. พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้ได้
รับคา ั่งจากนายก ทต. ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า
ช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
พิ่ม ติม)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 21/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่าย า รับการ ลือกตั้งต่างๆ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ลือกตั้งตามที่ คณะกรรมการ
การ ลือกตั้งกา นด ช่น การ ลือกตั้งผู้บริ าร มาชิก ภาฯ การ
ทาประชาพิจารณ์ ฯลฯ ตามที่กฎ มายกา นด
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
ค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายลงทะ บียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของคณะ
ผู้บริ าร มาชิก ภา ทต. พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้
ได้รับคา ั่งจากนายก ทต.
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
พิ่ม ติม)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 22/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ค่าบารุงซ่อมแซมทรัพย์ ิน
ตั้งไว้ 60,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามปกติ ช่น ครื่องพิมพ์ดีด ครื่องพิมพ์ ครื่อง
แฟ๊กซ์ ครื่องตัด ญ้า ครื่องคอมพิว ตอร์ รถจักรยานยนต์ ่วน
กลาง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
- ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพา นะ (การซ่อมปกติ)
ตั้งไว้ 150,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมและการบารุงรักษายาน
พา นะ ช่น รถจักรยานยนต์ ่วนกลาง รถยนต์ ่วนกลาง
รถบรรทุกน้า รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
- ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพา นะ (การซ่อมกลาง)
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมและการบารุงรักษายานพา นะ ที่มีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี รือระยะทางใช้งานครบ 120,000
กิโล มตร ช่น รถจักรยานยนต์ ่วนกลาง รถยนต์ ่วนกลาง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

จานวน

260,000 บาท

น้า : 23/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

580,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้ านักงาน ครื่อง ขียนแบบ
พิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ านักปลัด ทศบาล และงาน
กิจการ ภาฯ ช่น กระดาษ ปากกา ทปกาว มุด แฟ้ม ไม้
บรรทัด ดิน อ ยางลบ ซอง อก าร ตลับผง มึก น้า มึก
ปรินท์ แฟ้ม ก็บ อก ารต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า วิตช์
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย บัลลา ต์ ตาร์ท ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้ครัว รือน
ต่างๆ ช่น ถ้วย จาน ช้อน ไม้กวาด แปรง
บู่ น้ายาล้าง ้องน้า ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
วั ดุก่อ ร้าง
- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ อุปกรณ์ก่อ ร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ทต. ช่น แปรงทา ีและ ีทิน นอร์ ท่อน้า ล็ก
้น ตะปู ปูน ิน ทราย ไม้ต่างๆ ท่อน้าและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 24/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

25,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้ า รับใช้กับยานพา นะ
ของ ทต. ช่น ล็อคพวงมาลัย ล็อค กียร์ แบต ตอรี่
ยางนอก ยางใน ายพ่วงแบต ตอร์รี่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นต่างๆ ช่น น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันซุป ปอร์ น้ามัน ครื่อง า รับใช้กับ
ยานพา นะ ่วนกลาง , รถบรรทุกน้า , รถบรรทุกขยะ , ครื่องตัด
ญ้า , ครื่องพ่น มอกควันและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ทต.ที่จา ป็นต้องใช้น้ามัน ชื้อ พลิง และ ล่อลื่น
ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึก า รับ ครื่อง
พิมพ์แบบ ล ซอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ น่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิ ก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแ ง มนบอร์ด มมโมรี่ซิป ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 25/115
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วั ดุจราจร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

73,800 บาท

รวม

73,800 บาท

จานวน

1,750 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุจราจร ช่น ัญญาณไฟกระ
พริบ ัญญาณไฟฉุก ฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
ตือน แท่นแบริ ออร์ (แบบพลา ติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
ยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชะลอความ ร็วรถ รือยานพา นะ ติ๊ก กอร์ติดรถ รือ
ยานพา นะฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
วั ดุอื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุอื่น ช่น มิ ตอร์น้า - ไฟฟ้า , มอ
รือ , ตะแกรงกัน วะ , ัว ชื่อมแก๊ , ัววาล์วปิด - ปิด
แก๊ , อุปกรณ์บังคับ ัตว์ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
ก้าอี้ านักงาน ุ้ม นัง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ านักงาน ุ้ม นัง มีล้อ
ลื่อน จานวน 1 ตัว ราคา 1,750.- บาท
ป็น ก้าอี้ ุ้ม นัง มีล้อ ลื่อน มีโช๊คปรับระดับ ูงต่าได้
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาที่ คยจัดซื้อในปีงประมาณ พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 26/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

โต๊ะทางาน (โต๊ะ ล็ก)

จานวน

13,000 บาท

จานวน

23,250 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (โต๊ะ ล็ก) จานวน 2 ตัว
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. ูง 75 ซม. มีลิ้นชัก
กลาง มีตู้ ก็บ อก ารด้ายซ้ายมือและตู้ ก็บ อก ารด้านขวา
มือ จานวน 2 ตัวๆ ละ 6,500.- บาท รวมจานวน 13,000.- บาท
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
โต๊ะพับอ นกประ งค์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอ นกประ งค์
จานวน 15 ตัวๆ ละ 1,550.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. ูง 75 ซม.
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาที่ คยจัดซื้อในปีงประมาณ พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

น้า : 27/115

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 ครื่อง ราคา 4,300.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 น้าต่อนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ต่อนาที
- มีความ ร็วในการพิมพ์ร่าง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 น้าต่อนาที (ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT
กา นด)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

4,300 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ครื่อง แกน นอร์ า รับงาน ก็บ อก ารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จานวน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง แกน นอร์ า รับงาน ก็บ อก าร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
จานวน 1 ครื่อง ราคา 29,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็น แกน นอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้มีน้อยกว่า 50 แผ่น
- ามารถ แกน อก ารได้ 2 น้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละ อียดในการ แกน ูง ุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการ แกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm
- ามารถ แกน อก ารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT
กา นด)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

น้า : 28/115

29,000 บาท

น้า : 29/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน

2,500 บาท

รวม

421,440 บาท

รวม

409,440 บาท

รวม

409,440 บาท

จานวน

409,440 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ราคา 2,500.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT
กา นด)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ตาแ น่ง นักวิ คราะ ์นโยบาย
และแผน จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน ถิติ
และวิชาการ (00112)

น้า : 30/115
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

12,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

5,234,490 บาท

รวม

3,017,440 บาท

รวม

3,017,440 บาท

จานวน

2,657,000 บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้าง ารวจความพึงพอใจ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างทาการ ารวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ของผู้ใช้บริการงานของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน ถิติ
และวิชาการ (00112) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล
ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 6 น้าที่ 145
ลาดับที่ 2
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล จานวน 8 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
2) ัว น้าฝ่ายบริ ารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
3) ัว น้าฝ่ายพัฒนารายได้
จานวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการจัด ก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
5) นักวิชาการพั ดุ
จานวน 1 อัตรา
6) จ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
7) จ้าพนักงานการ งินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
8) จ้าพนักงานพั ดุ
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)

น้า : 31/115
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้แก่พนักงาน
ทศบาล จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) จ้าพนักงานการ งินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
2) จ้าพนักงานพั ดุ
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

78,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง ใ ้แก่
1) ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 อัตรา
2) ัว น้าฝ่ายบริ ารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
3) ัว น้าฝ่ายพัฒนารายได้
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

226,440 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ใ ้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและคนงาน
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วย จ้าพนักงานการ งินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
2) คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและคนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วย จ้าพนักงานการ งินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
2) คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
(1) งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
ตั้งไว้ 250,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ใ ้แก่
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลัง ตามมติ ก.ท.จัง วัด
ชียงราย
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงาน ่วนท้งถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตั้งไว้ 150,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ใ ้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ป็นคณะ
กรรมการต่างๆ ช่น คณะกรรมการตรวจรับพั ดุ คณะกรรมการ
กา นดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)

จานวน

36,000 บาท

รวม

2,086,000 บาท

รวม

706,000 บาท

จานวน

400,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

276,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่ พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติ
งานนอก วลาราชการ รือวัน ยุดราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าตอบ
แทนนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และแก้ไข พิ่ม ติม
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระ งินกู้ พื่อที่อยู่
อาศัย ใ ้แก่ พนักงาน ทศบาลที่ได้รับอนุมัติใ ้ บิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล และผู้มี ิทธิ บิกจ่าย
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
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ค่าใช้สอย

รวม

705,000 บาท

จานวน

520,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ที่จา ป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง ช่น ค่า ข้า ล่ม , ย็บปก อก าร ค่าจ้าง มาแรง
งาน ค่าจ้าง มา ารวจข้อมูลแปลงที่ดินและ ิ่งปลูก ร้างภาค
นามใน ขตพื้นที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย และค่าจ้าง
มาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ พิ่มประ ิทธิภาพการจัด ก็บรายได้
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ พิ่มประ ิทธิภาพการจัด ก็บ
รายได้ ช่น ค่าธรรม นียมในการขอคัด า นาข้อมูลที่ดินและถ่าย
อก าร กี่ยวกับ อก าร ิทธิที่ดิน ค่าถ่ายระวางที่ดินและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ค่าวั ดุ อุปกรณ์ แผ่นพับประชา ัมพันธ์ กี่ยวกับ
ภาษี ค่าทาป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการประชา
ัมพันธ์ภาษีและค่าธรรม นียมอื่นและรูปแบบต่างๆ ค่าจัดทา
ติ๊ก กอร์ PVC า รับติด น้าบ้านผู้ชาระค่าขยะมูลฝอยใน ขต
พื้นที่ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการดา นิน
การ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง พ.ศ.2562
4. ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง
พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 6 น้าที่ 143 ลาดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ดินทางไปราชการของ
พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้ได้รับคา ั่งจากนายก
ทศมนตรี ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
พิ่ม ติม)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้ได้รับคา ั่งจากนายก ทต.
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
พิ่ม ติม)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามปกติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด ครื่อง
พิมพ์ ครื่องแฟ๊กซ์ ครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)

จานวน

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้ านักงาน ครื่อง ขียนแบบ
พิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่น กระดาษ ปากกา ทป
กาว มุด แฟ้ม ไม้บรรทัด ดิน อ ยางลบ ซอง อก าร ตลับผง
มึก น้า มึกปรินท์ แฟ้ม ก็บ อก ารต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึก า รับ ครื่อง
พิมพ์แบบ ล ซอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ น่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิ ก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแ ง มนบอร์ด มมโมรี่ซิป ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

475,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านักงาน

ค่าไฟฟ้า
- พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้า า รับ านักงาน ทต.,อาคารและ ิ่งก่อ
ร้างอื่นที่ ป็นทรัพย์ ินของ ทต.
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา า รับ านักงาน ทต.,อาคารและ ิ่ง
ก่อ ร้างอื่นที่ ป็นทรัพย์ ินของ ทต.
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

95,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้บริการ ลข มายโทรศัพท์ และค่าใช้บริการ
ลข มาย า รับ ชื่อมต่ออิน ตอร์ น็ต ใน านักงาน ทศบาลตาบล
ิริ วียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่าบริการไปรษณีย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าบริการ ่งจด มาย อก ารพั ดุ ไปรษณีย
ภัณฑ์ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงาน
ของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย ที่ที่ทาการไปรษณีย์ รียก ก็บ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ตอร์
น็ต ของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย ช่น ค่าใช้บริการอิน ตอร์
น็ต ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต์ และค่าธรรม นียมที่ กี่ยวข้อง
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต์และค่าธรรม นียมที่ กี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
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งบลงทุน

รวม

91,050 บาท

รวม

91,050 บาท

จานวน

8,750 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ านักงาน ุ้ม นัง มีล้อ
ลื่อน จานวน 5 ตัวๆ ละ 1,750.- บาท
ป็น ก้าอี้ ุ้ม นัง มีล้อ ลื่อน มีโช๊คปรับระดับ ูงต่าได้
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ตู้ ล็ก ก็บ อก าร 2 บาน ปิด
จานวน

30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
ก้าอี้ านักงาน ุ้ม นัง

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ล็ก ก็บ อก าร 2 บาน ปิด มีมือจับ
ชนิดบิดมีแผ่นชั้น 3 แผ่น จานวน 5 ตู้ๆ ละ 6,000.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม.
ูง 183 ซม. า รับ ก็บแฟ้ม อก ารในงานกองคลัง
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
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ตู้ ล็ก ก็บ อก าร 2 บาน ลื่อน

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ล็ก ก็บ อก าร 2 บาน ลื่อน แผ่นชั้น 2
ชั้น จานวน 1 ตู้ ราคา 5,000.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 152 ซม. ลึก 40 ซม.
ูง 87 ซม. า รับ ก็บแฟ้ม อก ารในงานกองคลัง
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
โต๊ะทางาน (โต๊ะ ล็ก)
จานวน

6,500 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (โต๊ะ ล็ก) จานวน 1
ตัว ราคา 6,500.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ลึกยาว 150 ซม. ูง 75 ซม.
มีลิ้นชักกลาง มีตู้ ก็บ อก ารด้านซ้ายมือและตู้ ก็บ อก ารด้าน
ขวามือ
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
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โต๊ะวางคอมพิว ตอร์

จานวน

6,800 บาท

จานวน

34,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิว ตอร์
จานวน 1 ตัว ราคา 6,800.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 78 ซม. ลึก 154 ซม. ูง 75 ซม.
มีลิ้นชักกลาง มีตู้ ก็บ อก ารด้านขวามือ
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One า รับงาน านักงาน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องคอมพิว ตอร์ All In one า รับงาน านัก
งาน จานวน 2 ครื่องๆ ละ 17,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
ลัก (2 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1 น่วย
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกันไม่น้อย
กว่า 3 MB
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 น่วย
รือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่า แบบติดตั้งภัยใน (Internal) รือภาย
นอก (External) จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
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- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920 x 1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
จานวน 2 ครื่อง
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT
กา นด)
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
คลัง (00113)

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งินอุด นุนองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
อุด นุน ทศบาลตาบลดอนศิลา
- พื่อจ่ายอุด นุน ทศบาลตาบลดอนศิลา ในการดา นินการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ( ถานที่กลาง) ในพื้นที่อา ภอ
วียงชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปีของ ทศบาลตาบล
ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 6 น้าที่ 144 ลาดับ
ที่ 9
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

รวม

402,660 บาท

รวม

402,660 บาท

รวม

402,660 บาท

จานวน

402,660 บาท

รวม

473,260 บาท

รวม

178,260 บาท

รวม

178,260 บาท

จานวน

178,260 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ตาแ น่ง นักวิชาการตรวจ อบภาย
ใน จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานควบคุมภาย
ในและการตรวจ อบภายใน (00114)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย งิน ดือน , งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ตาแ น่ง จ้าพนักงานป้องกันและบรร ทา
าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

รวม

290,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน อปพร. โดยปฏิบัติตามระ บียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรร ทา าธารณภัยแ ่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายของอา า มัครในการป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
พ.ศ.2560
1. ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808/ว7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560
2. ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808/ว0684 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรร ทา าธารณภัย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
วั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 116 ลาดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญ าไฟป่าและ มอก
ควันในพื้นที่

จานวน

25,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญ าไฟป่าและ มอกควันในพื้นที่ ช่น ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชา ัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 117 ลาดับที่ 10
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติประจาองค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
3. นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0229/ว5329 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
4. นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม ปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 10
ลาดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการ กิดอุบัติ ตุบนท้องถนนช่วง
ทศกาล งานประ พณีและวัน าคัญ
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ ั่งใช้ มาชิก อปพร. ตั้งจุด
บริการ พื่อปฏิบัติ น้าที่ ฝ้าระวัง ลดอุบัติ ตุ ป้องกันและ
บรร ทา ตุ าธารณภัย พักติดต่อ อบถาม ้นทางการ ดิน
ทาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการ กิดอุบัติ ตุบนท้องถนนช่วง
ทศกาล งานประ พณี และวัน าคัญ ช่น ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่า ครื่องดื่ม า รับบริการนักท่อง
ที่ยว ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
3. นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
08104/ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 115 ลาดับที่ 4

จานวน

15,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร) ลัก
ูตรจัดตั้ง

จานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือน (อปพร) ลัก ูตรจัดตั้ง
ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา าร
ว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ฉบับ
ที่ 2/2564
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องแต่งกาย
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ครื่องแต่งกายที่จา ป็นในการปฏิบัติ
งาน พื่อป้องกันอันตราย ช่น ื้อแขนยาว ื้อแขน ั้น กาง กงขา
ยาว กาง กงขา ั้น รอง ท้า มวก ถุงมือ
ถุง ท้า ข็มขัด ื้อ ะท้อนแ ง ื้อชูชีพ
วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจาตัว อปพร. ข็ม ครื่อง มาย อป
พร. ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ฯลฯ และวั ดุ ครื่องแต่งกายผู้
ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าวั ดุ
ครื่องแต่งกายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
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วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่องดับ พลิง ช่น วาล์วน้าดับ พลิง ท่อ าย
่งน้า ายดับ พลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ถังดับ พลิง ลูกบอลดับ
พลิง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
วั ดุอื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุบรร ทา าธารณภัย
ช่น ปล กรวย กระ ป๋าพร้อมอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครื่อง ป่าลม ะพาย ลัง
- พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่อง ป่าลม ะพาย ลัง
จานวน 1 ครื่อง ราคา 5,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ครื่องยนต์ บนซิน 2 จัง วะ
- มีกาลัง ครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
- ความจุกระบอก ูบไม่น้อยกว่า 50 ซีซี
- อัตราพ่น ( ูง ุด) ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ/นาที
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานป้องกัน
และบรร ทา าธารณภัย (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 20 ลาดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

รวม

1,905,320 บาท

รวม

1,129,920 บาท

รวม

1,129,920 บาท

จานวน

967,920 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองการศึกษา 1 อัตรา
2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
3) จ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
งินประจาตาแ น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง ใ ้แก่ ผู้อานวยการกองการ
ศึกษา จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

- พื่อจ่ายค่าจ้าง ใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน

12,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี) ใ ้แก่พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้าง
กองการศึกษา ตามมติ ก.ท.จัง วัด ชียงราย
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงาน ่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

รวม

715,000 บาท

รวม

255,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ใ ้แก่
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคา ั่ง
ใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ รือวัน ยุดราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ตอบแทนนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และแก้ไข พิ่ม ติม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระ งินกู้ พื่อที่อยู่
อาศัย ใ ้แก่พนักงาน ทศบาลที่ได้รับอนุมัติใ ้ บิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล กองการศึกษา และผู้มี ิทธิ บิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา ัมพันธ์และ ผยแพร่
กิจการต่างๆ ของกองการศึกษาและ ศพด.ทต. ิริ วียงชัย
ช่น ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ , ค่า ื่อ ิ่งพิมพ์ และแผ่นพับ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

น้า : 51/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ

จานวน

230,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ที่จา ป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษาและ ศพด.ทต. ิริ วียงชัย ช่น ค่า ข้า ล่ม , ย็บ
ปก อก าร , ค่าจ้าง มาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ดินทางไปราชการ
ของ พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้ได้รับคา ั่งจาก
นายก ทศมนตรี ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ
ค่า ช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
พิ่ม ติม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

น้า : 52/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะ บียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของ
พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้ได้รับคา ั่งจากนายก ทต.
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา(00211)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ินที่ ป็นของ ทศบาล
ตาบล ิริ วียงชัย พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ครื่องปริ้น ตอร์ ครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ิ่งของ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษาฯ ช่น กระดาษ ปากกา ทปกาว มุด แฟ้ม ไม้
บรรทัด ดิน อ ยางลบ ซอง อก าร ตลับผง มึก น้า มึก
ปรินท์ แฟ้ม ก็บ อก ารต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

น้า : 53/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

60,400 บาท

รวม

60,400 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้ครัว รือนต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ช่น จาน ช้อน ไม้กวาด แปรง บู่ น้ายาล้าง ้องน้า ผงซัก
ฟอก น้ายาล้างจาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ ครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติ
งานคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึก า รับ ครื่องพิมพ์แบบ
ล ซอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ น่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิ ก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแ ง มนบอร์ด มมโมรี่ซิป ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
ตู้ ก็บ อก ารแบบบาน ลื่อนกระจก 2 บาน ลื่อน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บ อก ารแบบบาน ลื่อนกระจก 2 บาน
ลื่อน จานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,500 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. ูง 183 ซม.
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)

น้า : 54/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ตู้ อก ารแบบบาน ลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

จานวน

7,200 บาท

จานวน

7,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ อก ารแบบบาน ลื่อนกระจก ขนาด 4
ฟุต จานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,600.- บาท ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 110
ซม. ลึก 40 ซม. ูง 80 ซม.
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)
โต๊ะ มู่บูชา มู่ 9 กว้าง 7 นิ้ว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา มู่ 9 กว้าง 7 นิ้ว
จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ทาด้วยไม้ ัก
- มีโต๊ะ มู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 7 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะ มู่
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)

น้า : 55/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

โต๊ะ มู่บูชา มู่ 9 กว้าง 9 นิ้ว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา มู่ 9 กว้าง 9 นิ้ว
จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ทาด้วยไม้ ัก
- มีโต๊ะ มู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะ มู่
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)

จานวน

9,600 บาท

น้า : 56/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ลาโพงขยาย ียง คลื่อนที่แบบล้อลาก ขนาด 12 นิ้ว

จานวน

21,600 บาท

รวม

3,068,037 บาท

รวม

718,800 บาท

รวม

718,800 บาท

จานวน

312,408 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ลาโพงขยาย ียง คลื่อนที่แบบล้อ
ลาก ขนาด 12 นิ้ว จานวน 3 ตู้ๆ ละ 7,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ (350 Watts)
- รับ FM ได้
- ชื่อมต่อ Bluetooth
- มีช่องต่อ USB
- มีแบต ตอรี่ชาร์จได้ในตัว
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารงานทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 27 ลาดับ
ที่ 18
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย งิน ดือน , งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่ พนักงานครู ทศบาล จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)

น้า : 57/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

จานวน

364,392 บาท

- พื่อจ่าย งินวิทยฐานะชานาญการ ใ ้แก่ พนักงานครู
ทศบาล จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- พื่อจ่ายค่าจ้าง ใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแ น่ง ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแล ด็ก จานวน 2 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)

น้า : 58/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

งบดาเนินงาน

รวม

960,360 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

304,180 บาท

จานวน

10,190 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแ ล่ง รียนรู้นอก ถานที่ า รับ ด็กใน ศพด จานวน
.ทต. ิริ วียงชัย

7,980 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่ อนลูกทาขนมไทย
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการแม่ อนลูกทาขนม
ไทย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล
ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 130 ลาดับที่ 2

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการศึกษาแ ล่ง รียนรู้นอก
ถานที่ า รับ ด็กใน ศพด.ทต. ิริ วียงชัย ช่น ค่าป้าย
โครงการ
ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่ารถรับ ่ง ค่าของที่ระลึก ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 8
โครงการ นับ นุนค่าใช้จ่ายการบริ าร ถานศึกษา
1. ค่าอา ารกลางวัน ด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 181,300.- บาท

จานวน

286,010 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าอา ารกลางวัน า รับ ด็ก ล็ก ในศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ทต. ิริ วียงชัย
จานวน 37 คนๆ ละ 20.- บาทต่อวัน จานวน 245 วัน
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 9
2. ค่าจัดการ รียนการ อน/ราย ัว ตั้งไว้ 62,900.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดการ รียนการ อน า รับ ด็ก ล็ก ในศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ทต. ิริ วียงชัย
จานวน 37 คนๆ ละ 1,700.- บาทต่อคน
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 9
3. ค่า นัง ือ รียน ตั้งไว้ 7,400.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่า นัง ือ รียน า รับ ด็ก ล็ก ในศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ทต. ิริ วียงชัย
จานวน 37 คนๆ ละ 200.- บาท/คน/ปี
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 9
4. ค่าอุปกรณ์การ รียน ตั้งไว้ 7,400.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าอุปกรณ์การ รียน า รับ ด็ก ล็ก ในศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก ทต. ิริ วียงชัย
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จานวน 37 คนๆ ละ 200.- บาท/คน/ปี
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 9
5. ค่า ครื่องแบบนัก รียน ตั้งไว้ 11,100.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องแบบนัก รียน า รับ ด็ก ล็ก ในศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก ทต. ิริ วียงชัย
จานวน 37 คนๆ ละ 300.- บาท/คน/ปี
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 9
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน ตั้งไว้ 15,910.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน า รับ ด็ก ล็ก ในศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ทต. ิริ วียงชัย
จานวน 37 คนๆ ละ 430.- บาท/คน/ปี
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 9
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

รวม

656,180 บาท

จานวน

636,180 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

- พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ริม (นม) า รับ ด็กอนุบาล และ นัก
รียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรง รียน ังกัด พฐ. จานวน 2 โรง
จานวน 260 วัน จานวน 295 คน อัตราจัด รรคนละ 7.37 บาท
ต่อวัน และ า รับ ด็ก ล็กในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทต. ิริ วียง
ชัย จานวน 260 วัน
จานวน 37 คน อัตราจัด รรคนละ 7.37 บาทต่อวัน
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 131 ลาดับที่ 10
วั ดุการศึกษา
จานวน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุการศึกษา า รับการจัดการ รียนการ
อนของ ศพด.ทต. ิริ วียงชัย ช่น แบบจาลองภูมิประ ทศ , แบบ
จาลองอาชีพ , ื่อการ รียนการ อนทาด้วยพลา ติก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

204,877 บาท

รวม

204,877 บาท

จานวน

39,077 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง จานวน 23 ชุด รายละ อียดดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 170 ูง 150 ซม.
จานวน 10 ชุด ราคา 14,030 บาท
2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 240 ูง 150 ซม.
จานวน 4 ชุด ราคา 7,920 บาท
3. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 ูง 210 ซม.
จานวน 2 ชุด ราคา 4,158 บาท
4. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ูง 210 ซม.
จานวน 2 ชุด ราคา 2,310 บาท
5. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 260 ูง 190 ซม.
จานวน 2 ชุด ราคา 5,434 บาท
6. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 140 ูง 190 ซม.
จานวน 2 ชุด ราคา 2,926 บาท
7. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 190 ูง 220 ซม.
จานวน 1 ชุด ราคา 2,299 บาท
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 23 ลาดับที่ 8
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครื่องซักผ้า แบบถังคู่ ขนาด 10 กิโลกรัม
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องซักผ้า แบบถังคู่ ขนาด 10
กิโลกรัม จานวน 1 ครื่อง ราคา 7,600.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็นขนาดที่ ามารถซักผ้าแ ้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กา นด
- ป็น ครื่องแบบ 2 ถัง ปิดฝาบน
- มีระบบปั่นแ ้ง รือ มาด
ตั้งราคาตามท้องตลาด
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 26 ลาดับ
ที่ 16

จานวน

7,600 บาท
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ตู้ ย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต

จานวน

18,500 บาท

กล้องวงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมองคงที่ า รับติดตั้งภายนอก จานวน
านักงาน

34,200 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้ ราคา 18,500.- บาท
คุณ มบัติพื้นฐาน
- ขนาดที่กา นด ป็นความจุภายในขั้นต่า
- ป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประ ิทธิภาพ บอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแ ่งประ ทศไทย
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ านักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 ( น้า 12 , 65 )
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 26 ลาดับ
ที่ 15
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ า รับติดตั้งภายนอก านักงาน
จานวน 6 ตัวๆ ละ 5,700.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดของภาพ ูง ุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
รือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี Infrared (IR) า รับการแ ดงภาพในกรณีที่มีค่า
ความ ข้มของแ ง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- ามารถตรวจจับความ คลื่อนไ ว
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อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- ามารถแ ดงรายละ อียดของภาพที่มีความแตกต่างของแ ง
มาก (Wide Dynamic Range รือ Super Dynamic Range
รือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
- ามารถ ่ง ัญญาณภาพ (Streaming) ไปแ ดงได้อย่างน้อย 2
แ ล่ง
- ามารถ ่ง ัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 ป็นอย่างน้อย
- ามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดีกว่า และ ามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 รือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม า รับ ุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- ามารถทางานได้ที่อุณ ภูมิ -10 C ถึง 50 C ป็นอย่างน้อย
- ามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP รือ SNTP”, RTSP
ได้ ป็นอย่างน้อย
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ ดือนกุมภาพันธ์ 2564 ( น้า 1 )
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 24 ลาดับ
ที่ 10

กล้องวงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมองคงที่ า รับติดตั้งภายใน
านักงาน

จานวน

24,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ า รับติดตั้งภายใน านักงาน
จานวน 8 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดของภาพ ูง ุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
รือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี Infrared (IR) า รับการแ ดงภาพในกรณีที่มีค่า
ความ ข้มของแ ง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- ามารถตรวจจับความ คลื่อนไ ว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- ามารถ ่ง ัญญาณภาพ (Streaming) ไปแ ดงได้อย่างน้อย 2
แ ล่ง
- ามารถ ่ง ัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 ป็นอย่างน้อย
- ามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดีกว่า และ ามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP รือ SNTP”, RTSP
ได้ ป็นอย่างน้อย
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ ดือนกุมภาพันธ์ 2564 ( น้า 1 )
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 24 ลาดับที่ 9
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ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 ครื่อง ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ( น้า 21 )
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 25 ลาดับ
ที่ 13

จานวน

5,800 บาท
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จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5
นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ราคา 3,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละ อียดการแ ดงผลไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 Pixel
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ( น้า 21 )
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 26 ลาดับ
ที่ 14

จานวน

3,700 บาท
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อุปกรณ์กระจาย ัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16
ช่อง

จานวน

15,000 บาท

จานวน

57,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย ัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 1 ครื่อง ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า และ ามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกัน
ได้ จานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP
รือ SFP+ จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- ามารถบริ ารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser
ได้
- มี ัญญาณไฟแ ดง ถานะของการทางานช่อง ชื่อมต่อระบบ
ครือข่ายทุกช่อง
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ ดือนกุมภาพันธ์ 2564 ( น้า 11 )
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 25 ลาดับ
ที่ 12

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 1 ครื่อง ราคา 57,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย
ฉพาะ
- ามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
รือ H.264 รือดีกว่า
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า และ ามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกัน
ได้ จานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- ามารถบันทึกภาพและ ่งภาพ พื่อแ ดงผลที่ความละ อียดของ
ภาพ ูง ุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel รือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
- ามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP
รือ HTTPS”, SMTP, “NTP รือ SNTP”, SNMP , RTSP
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล า รับกล้องวงจรปิดโดย
ฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
- ามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
รือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิข ิทธิ
ถูกต้อง
- ามารถแ ดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริ ารจัดการ รือบริ ารงาน
ที่มีคุณภาพ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง

น้า : 70/115
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โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ ดือนกุมภาพันธ์ 2564 ( น้า 9 )
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 น้าที่ 25 ลาดับ
ที่ 11

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,184,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,184,000 บาท

จานวน

276,000 บาท

- พื่อจ่าย งินอุด นุนโรง รียนบ้านศรี วียง ในการจัด รรอา าร
กลางวัน า รับ ด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 200 วัน ๆ ละ 20.- บาทต่อวัน จานวน 69 คน
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2563
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
3. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 132 ลาดับที่ 13
อุด นุนโรง รียนอนุบาล วียงชัย
จานวน

908,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราชการ
อุด นุนโรง รียนบ้านศรี วียง

น้า : 72/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

- พื่อจ่าย งินอุด นุนโรง รียนอนุบาล วียงชัย ในการจัด รร
อา ารกลางวัน า รับ ด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 200 วัน ๆ ละ 20.- บาทต่อวัน จานวน 227 คน
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2563
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
3. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 132 ลาดับที่ 13
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

12,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

12,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

วั ดุ านักงาน
- พื่อจ่าย ป็นค่า นัง ือพิมพ์ นัง ือคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ และ
ค่าบอกรับ ป็น มาชิกวาร าร , นิตย าร า รับศูนย์ข้อมูลข่าว
าร ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กา นด
ระดับ (00214)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน พิ่ม
ตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ตาแ น่ง นักวิชาการ าธารณ
ุข จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่น (00223)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

1,675,060 บาท

รวม

330,060 บาท

รวม

330,060 บาท

จานวน

330,060 บาท

รวม

1,060,000 บาท

รวม

1,010,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการจัด ก็บและขนขยะมูลฝอยและ ิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ
1. ป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. ประกาศกระทรวงม าดไทย รื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่นๆ (00223)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญ าขยะชุมชน

จานวน

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการ กิดโรคระบาด โรคติดต่อ จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ ลดมล
ภาวะ ลดปัญ าขยะชุมชน ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. ป็นไปตามประกาศกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุดที่ มท
0810.5/ว0263 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่นๆ (00223)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 128 ลาดับที่ 1

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุม
การ กิดโรคระบาด โรคติดต่อ ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่นๆ (00223)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 120 ลาดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายโครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้า จานวน
ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

90,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการโครงการ ัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้า ศ.ดร. ม ด็จ พระ จ้าน้อง
นาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
วางควัฒน วรขัติยราชนารี ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีน ค่า
วั ดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง มา ารวจจานวน ุนัขและแมว ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัด วั ดิภาพ ัตว์ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่นๆ (00223)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 121 ลาดับที่ 9
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ ทศบาล ช่น น้ายาและ คมีภัณฑ์ต่างๆ วชภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่นๆ (00223)

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

285,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

285,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราชการ
อุด นุน านักงานปศุ ัตว์จัง วัด ชียงราย
- พื่อจ่ายอุด นุน านักงานปศุ ัตว์จัง วัด ชียงราย ในการดา นิน
การโครงการผ่าตัด - ทา มัน
พื่อลดจานวน ุนัขและแมวที่ ป็น ัตว์พา นะของโรคพิษ ุนัขบ้า
และแมวไม่มี จ้าของในพื้นที่จัง วัด ชียงราย
ปีงบประมาณ 2565
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ขององค์กรปคกรอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่นๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2
น้าที่ 121 ลาดับที่ 10
งินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน
- พื่อจ่ายอุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน ใน ขต ทศบาลตาบล ิริ
วียงชัย จานวน 14 มู่บ้านๆ ละ 20,000.- บาท
รวมจานวน 280,000.- บาท า รับดา นินงานตามโครงการ
พระราชดาริด้าน าธารณ ุข
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ขององค์กรปคกรอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงาน าธารณ ุข (00220) งานบริการ าธารณ ุข
และงาน าธารณ ุขอื่นๆ (00223)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 121 ลาดับที่ 11
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

780,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

780,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

780,000 บาท

จานวน

780,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริ วณ
านักงาน ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย วน าธารณะ นอง
ลวง และศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
1. ป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 08914/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน (00240) งาน วน
าธารณะ (00243) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ
วียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 4 น้าที่ 138 ลาดับ
ที่ 5 , 6 , 7
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ากาจัดขยะ รือ ิ่งปฏิกูล
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารในการกาจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชนใน ขตพื้นที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย ช่น ค่า ช่า ตา ผา
ขยะ, ค่าจ้าง มากาจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
1. ป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. ประกาศกระทรวงม าดไทย รื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน (00240) งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและ ิ่งปฏิกูล (00244)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน , งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน
พิ่มตามวุฒิ ใ ้แก่พนักงาน ตาแ น่ง นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน (00252)

รวม

610,780 บาท

รวม

435,780 บาท

รวม

435,780 บาท

จานวน

435,780 บาท

น้า : 79/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

งบดาเนินงาน

รวม

175,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

175,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการดา นินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดา นินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ช่น ป้ายโครงการ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
3. ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประ าน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอา ภอและตาบล พ.ศ.2562
4. ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
ทศบาล พ.ศ.2564
5. นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553
6. นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
7. นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน
่ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 126 ลาดับที่ 7

น้า : 80/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 125 ลาดับที่ 1

จานวน

15,000 บาท

น้า : 81/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วย อด ์
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วย
อด ์ ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 123 ลาดับที่ 1

จานวน

15,000 บาท

น้า : 82/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้
พิการ ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 123 ลาดับที่ 2

จานวน

15,000 บาท

น้า : 83/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยา พติดในวันยา พติดโลก
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการรณรงค์ต่อต้านยา พ
ติดในวันยา พติดโลก
ช่น ค่าป้ายโครงการ ื่อประชา ัมพันธ์ ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0810.6/ว1463 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
3. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.6
/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
5. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 119 ลาดับที่ 3

จานวน

5,000 บาท

น้า : 84/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการ ศรษฐกิจพอ พียงตามแนวพระราชดาริ

จานวน

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการ ่ง ริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ จานวน
ทุจริต

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดา นินโครงการ ศรษฐกิจพอ
พียงตามแนวพระราชดาริ ช่น ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ครื่อง ขียน
แบบพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
3. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด
ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553
4. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 125 ลาดับที่ 4

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ ่ง ริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ
ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา าร
ว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 127 ลาดับที่ 10

น้า : 85/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการ ่ง ริมอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ ่ง ริมกิจกรรมด้าน
อาชีพ และรายได้แก่ประชาชน ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ
ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา าร
ว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 125 ลาดับที่ 2

จานวน

15,000 บาท

น้า : 86/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการ ่ง ริมอาชีพ ใ ้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิ า กิจ
ชุมชน มู่ที่ 6 และ 16
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ ่ง ริมอาชีพ ใ ้กับ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิ า กิจชุมชน มู่ที่ 6 และ 16 ช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 127 ลาดับที่ 12

จานวน

15,000 บาท

น้า : 87/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการ ร้างรายได้แก่ผู้ ูงอายุ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ ร้างรายได้แก่ผู้ ูง
อายุ ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 น้าที่ 123 ลาดับที่ 3

จานวน

20,000 บาท

น้า : 88/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการ ริม ร้างความปรองดอง มานฉันท์ในชุมชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดา นินงานโครงการ ริม
ร้างความปรองดอง มานฉันท์ในชุมชน
ช่น ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งชุมชน (00250) งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 6 น้าที่ 127 ลาดับที่ 9

จานวน

5,000 บาท

น้า : 89/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

58,340 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

58,340 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

58,340 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน ปตอง ัมพันธ์ ด็ก ยาวชน และประชาชน จานวน
ใน ขตรับผิดชอบ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย

39,220 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน ปตอง ัมพันธ์
ด็ก ยาวชน และประชาชนใน ขตรับผิดชอบ ทศบาลตาบล ิริ
วียงชัย
ช่น ค่าจัด นามแข่งขัน ถ้วยรางวัล งินรางวัล
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 133 ลาดับที่ 3
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน ด็กแ ่งชาติ
จานวน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการวัน ด็กแ ่งชาติ
ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ค่าตกแต่ง
ถานที่ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดกงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปคกรอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 133 ลาดับที่ 4

9,100 บาท

น้า : 90/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:52

ค่าใช้จ่ายโครงการ ่ง ริม ุขภาพ ด็ก ล็ก ใน ศพด.ทต. ิริ วียงชัย

จานวน

10,020 บาท

รวม

152,100 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

92,100 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

92,100 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ่ง ริม ุขภาพ ด็ก
ล็ก ใน ศพด.ทต. ิริ วียงชัย ช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าวิทยากร ค่าถ่าย อก าร ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 133 ลาดับที่ 5
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน รือร่วมงาน
รัฐพิธี งานประ พณี งานวัน าคัญและพิธีการต่างๆ ของทาง
ราชการและในท้องถิ่น
และการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร รือการถวายความอาลัย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

น้า : 91/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีลอยกระทง

จานวน

17,000 บาท

จานวน

27,760 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการประ พณีลอย
กระทง ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุอุปกรณ์จัดทากระทง ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 134 ลาดับที่ 7
ค่าใช้จ่ายโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปราชญ์ชาวบ้านบน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัด
ถานที่ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 134 ลาดับที่ 8

น้า : 92/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

ค่าใช้จ่ายโครงการป๋า วณีปีใ ม่ มือง รงน้าพระ ังฆาธิการและ ูมา จานวน
คาราวะผู้ ูงอายุ

14,340 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการป๋า วณีปีใ ม่ มือง รง
น้าพระ ังฆาธิการและ ูมาคาราวะผู้ ูงอายุ ช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัด ถานที่ ค่าวั ดุอุปกรณ์ในการดา นินงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 135 ลาดับที่ 10
ค่าใช้จ่ายโครงการ ืบชะตา นอง ลวงและบวง รวง ิ่งศักดิ ิทธิ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ืบชะตา นอง ลวง
และบวง รวง ิ่งศักดิ ิทธิ ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด ถาน
ที่ ค่าจัด ตรียม ครื่อง ืบชะตา ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 135 ลาดับที่ 11

จานวน

10,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการ ืบ าน รียนรู้การประกอบศา นพิธี

จานวน

13,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการ ืบ าน
รียนรู้การประกอบศา นพิธี ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุ
อุปกรณ์พิธีทางศา นา ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 134 ลาดับที่ 6

งินอุด นุน ่วนราชการ
อุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอ วียงชัย
- พื่อจ่ายอุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอ วียงชัย โครงการจัด
กิจกรรมในงานวัน าคัญของชาติและกิจกรรมประ พณีท้องถิ่น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 น้าที่ 136 ลาดับที่ 16
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อุด นุน านักงานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการประชา ัมพันธ์แ ล่งท่อง ที่ยวภายในพื้นที่ ทต. ิริ จานวน
วียงชัย

30,000 บาท

- พื่อจ่ายอุด นุน ภาวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย โครงการ ืบ
านประ พณีนมั การและ รงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี 2565
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ยุทธศา ตร์
ที่ 3 น้าที่ 12 ลาดับที่ 1
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทาโครงการประชา
ัมพันธ์แ ล่งท่อง ที่ยวภายในพื้นที่ ทต. ิริ วียงชัย ช่น ค่าจ้าง
มาจัดทาวาร าร ค่าจ้าง มาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าจ้าง
มาจัดทาป้ายแผนที่ท่อง ที่ยว ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานวิชาการวางแผนและ ่ง ริมการท่อง ที่ยว (00264)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.25612565) ยุทธศา ตร์ที่ 4 น้าที่ 139 ลาดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

3,318,420 บาท

รวม

1,615,920 บาท

รวม

1,615,920 บาท

จานวน

791,760 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน
พิ่มตามคุณวุฒิใ ้แก่พนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1) ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
2) ัว น้าฝ่ายแบบแผนและก่อ ร้าง จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง ใ ้แก่
1) ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
2) ัว น้าฝ่ายแบบแผนและก่อ ร้าง จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

682,560 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ใ ้แก่พนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
2) ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา
จานวน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
5) คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน

81,600 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ใ ้แก่พนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
2) ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา
จานวน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
5) คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,678,000 บาท

รวม

368,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ใ ้แก่
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้างกองช่าง ตามมติ ก.ท.จัง วัด
ชียงราย
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงาน ่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ ้แก่ พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติ
งานนอก วลาราชการ รือวัน ยุดราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าตอบ
แทนนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไข พิ่ม ติม
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

168,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระ งินกู้ พื่อที่อยู่
อาศัย ใ ้แก่ พนักงาน ทศบาลที่ได้รับอนุมัติใ ้ บิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

30,000 บาท

รวม

880,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ที่จา ป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง ช่น ค่า ข้า ล่ม ย็บปก อก าร ค่าจ้าง มาตรวจ
อบคุณภาพน้าอุปโภค บริโภค ค่าจ้าง มาตัด ญ้า และค่าจ้าง
มาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด อบแนว ขตที่ าธารณประโยชน์
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล และผู้มี ิทธิ บิกจ่าย
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดตรวจ อบแนว ขต การ
ขอออก นัง ือ าคัญ า รับที่ ลวง การดา นินคดี กี่ยวกับที่ดิน
อัน ป็นที่ าธารณ มบัติที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและ
คุ้มครองที่ดินอัน ป็นที่ าธารณ มบัติของแผ่นดิน า รับพล มือง
ใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
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ค่าใช้จ่าย า รับการทาประกันภัยรถราชการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย า รับการทาประกันภัยรถราชการ และ
การจัดทาประกันภัยภาค มัครใจในความคุ้มครองประ ภทที่ 3
ในวง งินคุ้มครองไม่ กิน 300,000 บาทต่อคน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาประกันภัยทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ดินทางไปราชการของ
พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้ได้รับคา ั่งจากนายก
ทศมนตรี
ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
พิ่ม ติม)
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)

น้า : 100/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

ค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
ทศบาล พนักงานจ้าง รือผู้ได้รับคา ั่งจากนายก ทต.
1. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
พิ่ม ติม)
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 101/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ค่าบารุงซ่อมแซมทรัพย์ ิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์ ิน วั ดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้างและทรัพย์ ินที่ ป็น
ของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปริ้นซ์ ตอร์ ครื่องปรับ
อากาศ รถจักรยานยนต์ ่วนกลาง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
- ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพา นะ (การซ่อมปกติ)
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมและการบารุงรักษายาน
พา นะ ช่น รถจักรยานยนต์ ่วนกลาง รถยนต์ ่วนกลาง รถตัก
น้าขุด ลัง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
- ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพา นะ (การซ่อมกลาง)
ตั้งไว้ 200,000.- บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมและการบารุงรักษายานพา นะ ที่มีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี รือระยะทางใช้งานครบ 120,000
กิโล มตร ช่น รถจักรยานยนต์ ่วนกลาง รถยนต์ ่วนกลาง รถ
ตัก น้าขุด ลัง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)

จานวน

450,000 บาท

น้า : 102/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

ค่าวัสดุ

รวม

430,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองช่าง ช่น กระดาษ ปากกา ทป
กาว มุด แฟ้ม ไม้บรรทัด ดิน อ ยางลบ ซอง อก าร ตลับผง
มึก น้า มึกปรินท์ แฟ้ม ก็บ อก ารต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ า รับใช้ใน
การปฏิบัติงานของ ทต.และ า รับบารุงและดูแลรักษาไฟฟ้า
าธารณะประจา มู่บ้าน (ไฟกิ่ง)ในความรับผิดชอบของ
ทศบาล ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า วิตช์ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ถ่าน
ไฟฉาย บัลลา ต์ ตาร์ท ตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
วั ดุก่อ ร้าง
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ อุปกรณ์ก่อ ร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ทต. ช่น แปรงทา ีและ ีทิน นอร์ ท่อน้า ล็ก
้น ตะปู ปูน ิน ทราย ไม้ต่าง ๆ ท่อน้าและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)

น้า : 103/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ ครื่องใช้ า รับใช้กับยานพา นะ
ของ ทศบาล ช่น ล็อคพวงมาลัย ล็อค กียร์ แบต ตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ายชาร์ตพ่วงแบ็ต ตอรี่
คีมล็อค กุญแจ ลื่อน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นต่างๆ ช่น น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันซุป ปอร์ น้ามัน ครื่อง า รับใช้กับ
ยานพา นะ ่วนกลาง ช่น รถตัก น้าขุด ลัง รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ครื่องตัด ญ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง ทศบาลตาบล ิริ วียงชัยที่มีความจา ป็น
ต้องใช้น้ามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

รวม

24,500 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับผง มึก า รับ ครื่อง
พิมพ์แบบ ล ซอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ ครื่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ น่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิ ก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแ ง มนบอร์ด มมโมรี่ซิป ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
งบลงทุน

น้า : 104/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์

รวม

24,500 บาท

น้า : 105/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One า รับงานประมวลผล

จานวน

17,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

- พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ครื่อง ราคา ครื่องละ 17,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
ลัก (2 Core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกา ูง ุด ไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอก (External) จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920 x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT
กา นด)
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)

น้า : 106/115

น้า : 107/115

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564 13:09:53

ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน

7,500 บาท

รวม

5,464,965 บาท

รวม

402,660 บาท

รวม

402,660 บาท

จานวน

402,660 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 3 ครื่องๆ ละ 2,500.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT
กา นด)
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับอุต า กรรมและการ
โยธา (00311)
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน, งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีและ งิน
พิ่มตามคุณวุฒิใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ตาแ น่ง นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2. นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา
(00310) งานก่อ ร้าง (00312)
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งบลงทุน

รวม

5,062,305 บาท

รวม

5,062,305 บาท

จานวน

37,680 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการปรับปรุง ้อง ก็บของกองคลัง ทศบาล
ตาบล ิริ วียงชัย โดยการปูกระ บื้อง ขนาด 12” x 12” พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 48 ตร.ม.
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 9 ลาดับที่ 21
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย จานวน

365,596 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือ ิ่งปลูก ร้างต่าง ๆ
โครงการปรับปรุง ้อง ก็บของกองคลัง ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตาบล ิริ วียงชัย
1) อาคารโรงอา ารโดยติดตั้งผนังกั้น ้องพร้อมปูกระ บื้องและ
ก่อ ร้างรางระบายน้า งบประมาณ จานวน 257,543 บาท
2) อาคาร ด็ก 1 โดยทา ีภายในภายนอก พร้อมติดตั้ง น้าต่าง
มุ้ง PVC จานวน 22 บาน งบประมาณ จานวน 108,053 บาท
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 10 ลาดับที่ 23
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ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
ค่าชด ชยค่างานก่อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

662,533 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้างถนน ค ล.บริ วณถนน
าธารณะของ มู่บ้านทาง ข้าบ้านนายจันทร์ ุวรรณรัตน์ มู่
ที่ 17 บ้านไชย จริญ นือ กว้าง 4.00 มตร ยาว 236.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 944.00 ตร.ม.
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 17 ลาดับที่ 10
โครงการก่อ ร้างถนน ค ล.รอบ นองป่ายางต่อจากจุด ดิม มู่ที่ 12 จานวน

875,694 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าชด ชยค่าก่อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK) ใ ้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อ ร้างที่ทา ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) กับ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการก่อ ร้างถนน ค ล.บริ วณถนน าธารณะของ มู่บ้านทาง
ข้าบ้านนายจันทร์ ุวรรณรัตน์ มู่ที่ 17

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้างถนน ค ล.รอบ นองป่ายางต่อ
จากจุด ดิม มู่ที่ 12 บ้านใ ม่โพธิงาม ขนาดกว้าง 4.00
มตร ยาว 315.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 15 ลาดับที่ 5
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โครงการก่อ ร้างถนน ินคลุกบดทับแน่น ซอย 1/1 (กรุยคา) มู่ที่ 6 จานวน
- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้างถนน ินคลุกบดทับ
แน่น ซอย 1/1 (กรุยคา) มู่ที่ 6 บ้านปง ขนาดกว้าง 3.50
มตร ยาว 340.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีปริมาตร
ินคลุกไม่น้อยกว่า 178.50 ลบ.ม.
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 6 ลาดับที่ 10
โครงการก่อ ร้างท่อระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก บริ วณ ซอย 6 จานวน
มู่ที่ 7
- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้างท่อระบายน้าคอนกรีต ริม
ล็ก บริ วณซอย 6 มู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ท่อระบายน้า
คอนกรีต ริม ล็ก ขนาด 0.60 มตร ความยาวรวมบ่อ
พัก 175.00 มตร
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 14 ลาดับที่ 3
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โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.พร้อม ทลานและ ลังคาคลุม
ลาน มู่ที่ 15

จานวน

343,977 บาท

จานวน

880,399 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.พร้อม ท
ลาน และ ลังคาคลุมลาน มู่ที่ 15 บ้านด้าย จริญ
บริ วณ อประชุม มู่บ้าน
- รางระบายน้า ค ล.ยาว 73.00 มตร
- ทลานพื้นที่รวม 171 ตร.ม.
- ลังคาคลุมลาน 2.50 x 15 มตร
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 17 ลาดับที่ 9
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก มู่ที่ 18
- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต ริม
ล็ก มู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ ขนาดกว้าง 0.40
มตร ยาว 263.00 มตร ลึก ฉลี่ย 0.50 – 0.60 มตร จุด ริ่มต้น
บ้านนาง รวย ชื่นบาน ถึงบ้านนาย ุทธิพร จงวินิจกรกิจ
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 18 ลาดับที่ 11
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โครงการก่อ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต ริม ล็กพร้อมฝาปิดและ
กาแพงกันดินคอนกรีต ริม ล็ก ซอย 8 มูท่ ี่ 14

จานวน

225,421 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต ริม
ล็ก พร้อมฝาปิดและกาแพงกันดินคอนกรีต ริม ล็ก ซอย 8
มู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ กว้าง 0.40 มตร ยาว 43 มตร ลึก
ฉลี่ย 0.30 – 1.46 มตร
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 16 ลาดับที่ 8
โครงการก่อ ร้าง ้องน้าบริ วณ ุ านบ้านด้าย มู่ที่ 20
จานวน

232,241 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการก่อ ร้าง ้องน้าบริ วณ ุ านบ้าน
ด้าย มู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา
- ก่อ ร้าง ้องน้า 1 ้อง จานวน 1 ลัง ขนาด 1.50 x 2.00
มตร
- ก่อ ร้าง ้องน้า 3 ้อง จานวน 1 ลัง ขนาด 4.50 x 2.00
มตร
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 19 ลาดับที่ 13
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โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน และขยาย ขตประปา มู่ที่ 5 จานวน

281,556 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน และ
ขยาย ขตประปา มู่ที่ 5 บ้านไชย จริญ จานวน 1 แ ่ง
โดยวางท่อ PVC 2” ยาว 200 มตร ท่อ PVC 3” ยาว 880
มตร พร้อมอุปกรณ์ประปา จานวน 18 รายการ
รายละ อียดและแบบแปลนตามที่ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย
กา นด พร้อมป้ายประชา ัมพันธ์โครงการตามรายละ อียดของ
ทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุต า กรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
ร้าง (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม รือ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 น้า 13 ลาดับที่ 2
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

วั ดุการ กษตร
- พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ิ่งของ ครื่องมือ ครื่องใช้ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานการ กษตรของ ทศบาล ช่น คียว ปริง กลอร์
จอบ มุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและ
ัตว์ พันธุ์พืช วั ดุ พาะชา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการ กษตร (00320) งาน ่ง ริมการ
กษตร (00321)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์ปลา ฉลิมพระ กียรติ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปล่อยพันธุ์ปลา ฉลิม
พระ กียรติ ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง มาตกแต่ง ถานที่
ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการ กษตร (00320) งาน ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (00322)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 น้าที่ 141 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า ฉลิมพระ กียรติ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปลูกป่า ฉลิมพระ
กียรติ ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากล้าพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ย ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการ กษตร (00320) งาน ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (00322)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 น้าที่ 141 ลาดับที่ 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน นื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ.)
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อัน นื่องมาจากพระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ.)
ช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ อุปกรณ์ ค่ากล้าพันธุ์พืช ฯลฯ
1. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
2. ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0810.6 /ว1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
ปรากฏในแผนงานการ กษตร (00320) งาน ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (00322)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตาบล ิริ วียงชัย (พ.ศ.2561 2565) พิ่ม ติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ยุทธศา ตร์ที่ 5 น้าที่ 3
ลาดับที่ 1
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