บ

นต บ

ต/

บ
ด

-----------------------------------------------------------------

ท่ 6 ซ - ถนนต/
ื้นท่
ป ช

ท้

/ต บ
ด

บ
54120

790.00 ต

ด

5,574 น

ชาย

2,846 คน

หญิง

2,728 คน

โ

้

ต

ณ นท่ 2 น

น 2562

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลส ียบ
ภ ส ง จง วด พร่

ถล บปร ม
. . 2563
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล

ยบ

..
2563
1. ถ น

ร ลั

1.1
. .2562
1.1.1

29

. .2562

27,312,158.65

1.1.2

9,487,259.92

1.1.3

10,471,145.81

1.1.4

0

1.1.5

13

1.2

0.00
270,200.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
1

ในปี บปร ม

2562

วันท่ 29

ม พ.ศ.2562

32,071,117.08
ษ

150,648.00
257,192.60
164,161.78
73,088.00
็

็

0.00
0.00

ษ

14,714,211.70
16,711,815.00

2
3

0.00
26,724,065.81

8,741,392.66
9,919,010.64
4,835,812.51
1,548,850.00
ื

0.00
1,679,000.00

4
5

0.00
1,240,200.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
รบร ร วนต บล ยบ
ภ
วด พร
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

141,197.00

161,935.00

54,584.00

มวด ธรรม นยม ปรบ ล ใบ นุญ ต

188,665.00

255,973.00

202,290.00

มวดร ยได้

319,622.12

193,225.00

344,791.00

83,137.00

125,433.00

89,204.00

0.00

39,743.00

0.00

732,621.12

776,309.00

690,869.00

16,251,863.47

16,418,690.00

17,616,271.00

16,251,863.47

16,418,690.00

17,616,271.00

15,543,974.00

17,559,096.00

15,890,320.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,543,974.00

17,559,096.00

15,890,320.00

รวม

32,528,458.59

34,754,095.00

34,197,460.00

ทรพย น

มวดร ยได้

ธ รณูปโภ ล

รพ ณชย

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด น ุด นุนท่วไป

ิ
งบกลาง

1

8,699,722.00

10,544,350.00

11,034,567.00

งบบุคลากร

10,220,030.00

11,029,320.00

11,564,220.00

งบดา นินงาน

4,399,796.82

7,834,925.00

7,523,413.00

796,490.00

3,501,500.00

2,259,260.00

1,696,440.00

1,844,000.00

1,816,000.00

25,812,478.82

34,754,095.00

34,197,460.00

25,812,478.82

34,754,095.00

34,197,460.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน
ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จัง วัดแพร่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบล ะ อียบ
อา ภอ อง จัง วัด พร่
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
ผนงานบริ ารงานทั่วไป

10,406,600

ผนงานการรักษาความ งบภายใน

467,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา

6,525,950

ผนงาน าธารณ ุข

616,000

ผนงาน ังคม ง คราะ

497,360

ผนงาน ค ะ ละชุมชน

189,743

ผนงานการศา นาวัฒนธรรม ละนันทนาการ

285,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอุต า กรรม ละการโยธา

4,135,140

ผนงานการ กษตร

40,100

ด้านการดาเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง

11,034,567
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

34,197,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จัง วัดแพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,279,100

2,086,800

7,365,900

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,571,120

0

2,571,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,707,980

2,086,800

4,794,780

2,280,300

697,000

2,977,300

110,000

100,000

210,000

1,435,300

435,000

1,870,300

ค่าวัสดุ

405,000

125,000

530,000

ค่าสาธารณูปโภค

330,000

37,000

367,000

5,500

57,900

63,400

5,500

57,900

63,400

7,564,900

2,841,700

10,406,600

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
รักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

งบ
งบดา นินงาน

รวม

35,000

415,000

450,000

0

35,000

35,000

ค่าใช้สอย

15,000

350,000

365,000

ค่าวัสดุ

20,000

30,000

50,000

0

17,000

17,000

0

17,000

17,000

35,000

432,000

467,000

ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

754,320

1,743,360

2,497,680

754,320

1,743,360

2,497,680

239,000

2,141,570

2,380,570

30,000

84,600

114,600

154,000

900,770

1,054,770

ค่าวัสดุ

45,000

1,141,200

1,186,200

ค่าสาธารณูปโภค

10,000

15,000

25,000

31,700

0

31,700

ค่าครุภัณฑ์

31,700

0

31,700

งบ งินอุดหนุน

0

1,616,000

1,616,000

เงินอุด นุน

0

1,616,000

1,616,000

1,025,020

5,500,930

6,525,950

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบดา นินงาน

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

364,000

364,000

ค่าตอบแทน

144,000

144,000

ค่าใช้สอย

120,000

120,000

ค่าวัสดุ

100,000

100,000

52,000

52,000

ค่าครุภัณฑ์

52,000

52,000

งบ งินอุดหนุน

200,000

200,000

เงินอุด นุน

200,000

200,000

616,000

616,000

งบลงทุน

รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สังคมสง คราะห์

รวม

262,560

262,560

262,560

262,560

219,800

219,800

5,800

5,800

194,000

194,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

497,360

497,360

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าถนน

รวม

งบดา นินงาน

189,743

189,743

ค่าใช้สอย

139,743

139,743

50,000

50,000

189,743

189,743

ค่าวัสดุ
รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

95,000

190,000

285,000

ค่าใช้สอย

95,000

190,000

285,000

95,000

190,000

285,000

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

1,438,080

0

1,438,080

1,438,080

0

1,438,080

460,000

164,000

624,000

70,000

0

70,000

ค่าใช้สอย

230,000

80,000

310,000

ค่าวัสดุ

150,000

84,000

234,000

10,000

0

10,000

8,000

2,065,060

2,073,060

8,000

0

8,000

0

2,065,060

2,065,060

1,906,080

2,229,060

4,135,140

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

33,000

33,000

ค่าใช้สอย

13,000

13,000

ค่าวัสดุ

20,000

20,000

7,100

7,100

7,100

7,100

40,100

40,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

11,034,567

11,034,567

11,034,567

11,034,567

11,034,567

11,034,567

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึนไวโดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารสวนตาบลสะเอียบ และโดยอนุมัติของนายอาเภอสอง
ขอ 1. ขอบัญญัติ นีเรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอ 2. ขอบัญญัติ นีใหใชบังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจานวนรวมทังสิน 34,197,460 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 34,197,460
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,406,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

467,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,525,950

แผนงานสาธารณสุข

616,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

497,360

แผนงานเคหะและชุมชน

189,743

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

285,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,135,140

แผนงานการเกษตร

40,100

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,034,567
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

34,197,460

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ขอ 6. ใหนายกองค์การบริหารสวนตาบลสะเอียบปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ
องค์การบริหารสวนตาบล

0

ขอ 7. ใหนายกองค์การบริหารสวนตาบลสะเอียบมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายแต๋ง อินทา
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลสะเอียบ
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายกิติพัฒน์ กะวัง
ตาแหนง นายอาเภอสอง

วนท่พมพ : 4/9/2562 14:29:16

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บล ยบ
ภ ง จง วด พร
รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร้ ง
ภ ษโรง รื น ล ท่ดน
ภ ษบ รุงท้ งท่
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยม ็บ ล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นยม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ่ยว บ รปร บ จ รน มน ชื พลง
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บ ขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2563

0.00
133,600.00
2,800.83
10,759.00
147,159.83

0.00
126,765.33
3,408.00
3,750.00
133,923.33

0.00
133,681.00
3,291.00
4,225.00
141,197.00

0.00
152,942.00
3,768.00
5,225.00
161,935.00

100.00
-100.00
-100.00
-12.27

%
%
%
%

50,000.00
0.00
0.00
4,584.00
54,584.00

13,778.85
776.00
120,780.00
0.00
1,090.00
0.00
1,120.00
20,760.00
16,034.00
2,000.00

12,396.60
390.00
146,800.00
0.00
870.00
520.00
2,580.00
19,060.00
34,246.00
4,000.00

11,688.50
405.50
113,200.00
0.00
1,050.00
1,120.00
970.00
14,410.00
33,381.00
0.00

13,636.00
429.00
161,480.00
4,400.00
957.00
1,232.00
3,410.00
20,966.00
37,671.00
0.00

-7.00
2.56
-25.18
-100.00
19.02
-1.38
-66.51
-25.43
-6.51
100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

12,682.00
440.00
120,822.00
0.00
1,139.00
1,215.00
1,142.00
15,635.00
35,218.00
1,000.00

14,300.00

10,200.00

12,320.00

11,220.00

14.68 %

12,867.00

90.00

120.00

120.00

132.00

-1.52 %

130.00

วนท่พมพ : 4/9/2562 14:29:16
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ปี 2559
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช รื บร ร ถ นท่
ด บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ธ รณูปโภค ล รพ ณชย
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู้ ุทศใ ้
ค ข ย บบ ปลน
ค รบร ง น ล ถ ย
ร
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษ ล ค ธรรม นยมรถยนต ล ล้ ลื่ น
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวง ร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ด้วย ุทย น งช ต

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562
ยอดต่าง (%)
440.00 -100.00 %
255,973.00

ปี 2563

200.00
190,928.85

400.00
231,582.60

0.00
188,665.00

0.00
202,290.00

0.00
147,170.80
147,170.80

0.00
170,789.13
170,789.13

6,300.00
313,322.12
319,622.12

6,050.00
187,175.00
193,225.00

12.99 %
80.56 %

6,836.00
337,955.00
344,791.00

122,051.00
122,051.00

110,534.00
110,534.00

83,137.00
83,137.00

125,433.00
125,433.00

-28.88 %

89,204.00
89,204.00

0.00
40,100.00
110.00
2,300.00
42,510.00

30.00
34,700.00
0.00
1,400.00
36,130.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

33.00
38,170.00
0.00
1,540.00
39,743.00

-100.00
-100.00
0.00
-100.00

%
%
%
%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

332,362.86
7,646,707.05
2,239,726.12
56,226.00
1,162,616.14
2,500,796.94
54,372.60
39,622.82
1,218.27

314,009.48
8,041,713.57
2,198,959.62
88,673.20
1,181,183.73
2,846,513.87
60,460.48
36,808.59
1,196.84

413,527.16
8,728,709.03
2,395,270.80
33,994.00
0.00
4,520,206.91
49,159.96
35,321.04
954.57

345,410.00
8,845,884.00
2,418,855.00
97,540.00
1,299,301.00
3,131,164.00
66,506.00
40,488.00
1,316.00

29.03
7.01
7.36
-62.70
-100.00
56.47
-20.55
-5.35
-21.28

%
%
%
%
%
%
%
%
%

445,677.00
9,465,649.00
2,596,869.00
36,383.00
0.00
4,899,424.00
52,839.00
38,323.00
1,036.00

วนท่พมพ : 4/9/2562 14:29:16
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ปี 2559
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ท่ ล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

155,520.00

156,569.00

74,720.00

172,226.00

14,189,168.80

14,926,088.38

16,251,863.47

16,418,690.00

6,304,004.00

15,542,022.00

15,543,974.00

17,559,096.00

6,304,004.00
21,142,993.28

15,542,022.00
31,151,069.44

15,543,974.00
32,528,458.59

17,559,096.00
34,754,095.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-53.51 %

ปี 2563
80,071.00
17,616,271.00

-9.50 %

15,890,320.00
15,890,320.00
34,197,460.00

วนท่พมพ : 4/9/2562 14:29:52

น้ : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บล
ภ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

ยบ

ง จง วด พร

34,197,460 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

54,584 บาท

ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร้ ง

จ นวน

50,000 บ ท

ภ ษป้ ย

จ นวน

4,584 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

202,290 บาท

ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร

จ นวน

12,682 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร

จ นวน

440 บ ท

ค ธรรม นยม ็บ ล ขนมูลฝ ย

จ นวน

120,822 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย

จ นวน

1,139 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บ รปร

จ นวน

1,215 บ ท

ค ธรรม นยม ่น ๆ

จ นวน

1,142 บ ท

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ

จ นวน

15,635 บ ท

ค ปรบ รผด ญญ

จ นวน

35,218 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

12,867 บ ท

จ นวน

130 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

344,791 บาท

ค ช ร บร ร ถ นท่

จ นวน

6,836 บ ท

ด บย

จ นวน

337,955 บ ท

รวม

89,204 บาท

จ นวน

89,204 บ ท

ค ใบ นุญ ตรบท
ค ใบ นุญ ตปร

บ จ รน มน ช พลง

ร ็บ ขน ่งปฏ ูล ร มูลฝ ย
บ รค้

รบ จ รท่ ปน นตร ยต ุขภ พ

ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ

ธ รณูปโภค ล

รพ ณชย

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษ ล ค ธรรม นยมรถยนต ล ล้ ล่ น

รวม

17,616,271 บาท

จ นวน

445,677 บ ท

วนท่พมพ : 4/9/2562 14:29:52
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ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ.

นด ผน

จ นวน

9,465,649 บ ท

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้

จ นวน

2,596,869 บ ท

ภ ษธุร จ ฉพ

จ นวน

36,383 บ ท

ภ ษ รรพ มต

จ นวน

4,899,424 บ ท

ค ภ ค ลวง ร

จ นวน

52,839 บ ท

ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม

จ นวน

38,323 บ ท

งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ด้วย ุทย น งช ต

จ นวน

1,036 บ ท

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ยท่ดน

จ นวน

80,071 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ดุ นุนท่วไป
ล ท

รบด นน รต ม น จ น้ ท่ ล ภ ร จถ ยโ น

รวม

15,890,320 บาท

จ นวน

15,890,320 บ ท

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:38
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริ าร วนตาบล ะเอียบ
อาเภอ อง จัง วัดแพร
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

514,080

514,080

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

86,400

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

1,886,400

1,886,400

1,886,400

1,886,400

0 %

1,886,400

2,571,120

2,571,120

2,571,120

2,571,120

1,521,255

1,594,152

1,781,820

1,802,060

8.61 %

1,957,200

79,800

84,000

0

84,000

0 %

84,000

เงินประจาตาแ นง

121,800

126,000

126,000

126,000

0 %

126,000

คาจ้างลกจ้างประจา

144,960

0

0

0

0 %

0

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,571,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:38
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

350,420

350,880

355,680

362,620

33.43 %

483,840

48,000

48,000

43,740

43,840

29.88 %

56,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,266,235

2,203,032

2,307,240

2,418,520

2,707,980

รวมงบบุคลากร

4,837,355

4,774,152

4,878,360

4,989,640

5,279,100

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

15,000

27,500

21,700

202,200

-50.54 %

100,000

คาเชาบ้าน

17,500

0

0

0

0 %

0

0

4,800

4,800

4,400

127.27 %

10,000

2,130

0

0

0

0 %

0

34,630

32,300

26,500

206,600

162,390

265,175

593,826

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

945,000

0.53 %

950,000

คาจ้างองคกร รือ ถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผ้ดาเนินการ ารวจความพึงพอใจ

0

0

0

15,000

0 %

15,000

67,725

38,663

42,800

70,000

-14.29 %

60,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือบุตร
รวมค่าตอบแทน

110,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:39

น้า : 3/42

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาของรางวัล รือเงินรางวัล คาพวงมาลัย
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน

0

0

0

3,600

177.78 %

10,000

คาใช้จาย า รับการเลือกตัง

0

0

0

0

100 %

200,000

63,870

31,943

49,256.48

0

0 %

0

0

0

0

120,000

-16.67 %

100,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ

37,650

48,000

46,700

0

0 %

0

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ นับ นุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

0

0

3,400

0

0 %

0

โครงการเทิดทนพระม ากษัตริย องคพอ
ลวง ของปวงชนชาวไทยเ ด็จ วรรคาลัย
ผองท้องถิ่นไทยน้อมราลึก ในพระม า
กรุณาธิคุณตราบนิรันดร

0

52,370

0

0

0 %

0

โครงการประชุมประชาคมการบรณาการ
แผนพัฒนา มบ้าน และแผนพัฒนาของ อบ
ต. รวมถึงโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อ
บริการประชาชน

0

0

0

2,600

-100 %

0

โครงการประชุมประชาคมแผน อบต./เวที
ชาวบ้าน

2,099

1,100

0

0

0 %

0

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0

0

0

0

100 %

5,000

คาเดินทางไปราชการ
คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:39
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ า มอกควัน
และไฟป่า

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

23,500

11,400

0

0 %

0

39,200

35,250

41,360

0

0 %

0

โครงการรักษาความ ะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของตาบล ะเอียบ

0

0

29,925

0

0 %

0

โครงการศนยอานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเ พติด

4,750

6,500

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการคัดแยกขยะ

43,250

27,300

36,050

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมผ้ งอายุใ ใจ ุขภาพ
ประจาป 2559

60,000

0

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมอาชีพเพาะเ ็ด บ้านดอน
ชัย มที่ 1

10,000

0

0

0

0 %

0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษ ุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศ.ดร มเด็จพระ
เจ้าลกยาเธอ เจ้าฟ้า ญิงจุฬาลงกรวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี

0

0

48,570

0

0 %

0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

15,000

0

0 %

0

114,258

508,580

156,242

0

0 %

0

206,260.97

209,756.68

491,026.78

217,400

-56.16 %

95,300

811,452.97

1,248,137.68

1,565,556.26

1,373,600

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุชวง
เทศกาล

นับ นุนป้องกันและบรรเทา าธารณภัย
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,435,300
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

55,500

73,159

28,621

50,000

-40 %

30,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

33,760

7,120

6,792

19,800

1.01 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

49,977

23,970

28,130

50,000

-80 %

10,000

2,510

12,862

9,800

12,200

-100 %

0

วั ดุยานพา นะและขน ง

20,460

2,660

1,740

27,100

-26.2 %

20,000

วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น

126,417

123,824.5

142,764.15

231,900

29.37 %

300,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

187,950

60,000

47,570

0

0 %

0

วั ดุการเกษตร

2,700

24,490

0

0

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

24,260

11,316

17,820

25,000

0 %

25,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

3,240

23,600

0

0

0 %

0

วั ดุอื่น

9,425

2,592

14,140

15,000

-100 %

0

516,199

365,593.5

297,377.15

431,000

277,210.33

240,575.57

229,025.35

330,000

-9.09 %

300,000

24,488.62

23,732.65

16,529.1

20,000

0 %

20,000

15,151.2

15,151.2

7,575.6

8,300

20.48 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

316,850.15

279,459.42

253,130.05

358,300

330,000

รวมงบดาเนินงาน

1,679,132.12

1,925,490.6

2,142,563.46

2,369,500

2,280,300

วั ดุกอ ร้าง

รวมค่าวัสดุ

405,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริการโทรศัพท
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอีทางาน

0

8,300

0

0

0 %

0

เก้าอีทางาน ขนาด 18 นิว

0

0

1,800

0

0 %

0

เครื่องทาลายเอก าร แบบตัดตรง

0

0

0

15,900

-100 %

0

ต้เ ล็ก 2 บาน

0

15,200

0

0

100 %

5,500

ต้เ ล็ก ขนาด 2 บาน

0

0

3,800

5,500

-100 %

0

ต้เ ล็กเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ชอง

0

0

3,000

0

0 %

0

โตะทางาน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี

0

0

3,800

0

0 %

0

โตะวางคอมพิวเตอร

0

0

2,800

0

0 %

0

21,050

0

0

0

0 %

0

รถจักรยานยนต

0

51,000

0

0

0 %

0

รถยนต วนกลาง

0

895,000

0

0

0 %

0

7,700

0

0

0

0 %

0

0

0

7,000

0

0 %

0

0

0

0

7,000

-100 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
แมแรงยกรถ(ตระเข้)

ครุภัณฑการเกษตร
ปัมนาขนาดไมต่ากวา 350 วัตต
ครุภัณฑกอ ร้าง
เครื่องอัดอากาศ (ปัมลม)
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องแมขายวิทยุ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

15,000

0

0

0

0 %

0

ชุดเครื่องเ ียง

0

29,800

0

0

0 %

0

ชุดเครื่องเ ียง ้องประชุม

0

0

17,000

0

0 %

0

เครื่องพนละอองฝอย ะพาย ลัง ULV

0

118,500

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโล ิต

0

0

4,500

0

0 %

0

เปล ามคนไข้

0

0

12,500

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก

0

12,900

4,300

0

0 %

0

เครื่อง แกนเนอร

0

0

29,000

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800VA

0

0

2,500

2,500

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0

5,600

0

0

0 %

0

เครื่องอานบัตรแบบเอนกประ งค

0

0

0

700

-100 %

0

จอภาพแบบ led รือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิว

0

0

0

2,800

-100 %

0

0

0

41,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

43,750

1,158,300

133,000

34,400

5,500

รวมงบลงทุน

43,750

1,158,300

133,000

34,400

5,500

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
เต้นทผ้าใบพร้อมโครงเ ล็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

75,000

50,000

0

0

0 %

0

0

354,396.53

200,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

75,000

404,396.53

200,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

75,000

404,396.53

200,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไป

6,635,237.12

8,262,339.13

7,353,923.46

7,393,540

7,564,900

1,135,608

958,370

1,201,220

1,330,520

8.75 %

1,446,960

1,905

7,315

5,630

0

0 %

0

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

440,244

473,580

450,300

518,880

3.08 %

534,840

77,820

83,500

74,280

74,280

-15.19 %

63,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,697,577

1,564,765

1,773,430

1,965,680

2,086,800

รวมงบบุคลากร

1,697,577

1,564,765

1,773,430

1,965,680

2,086,800

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

185,120

-72.99 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

5,000

เงินอุด นุนเอกชน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาเชาบ้าน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

3,800

7,600

0

0 %

0

15,230

12,180

25,850

25,200

78.57 %

45,000

15,230

15,980

33,450

210,320

28,126

21,300

9,951

0

0 %

0

0

0

0

350,000

0 %

350,000

คาจ้างเ มาบริการ

0

361,500

85,200

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

120,000

-41.67 %

70,000

คาเดินทางไปราชการ

0

22,276.6

36,519

0

0 %

0

คาเดินทางไปราชการ คาเบียเลียง คา
พา นะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

27,244

0

0

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ

0

0

44,400

0

0 %

0

228,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

9,500

57.89 %

15,000

10,000

8,000

8,800

0

0 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

100,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจ้างเ มาบริการในการจัดเก็บขน
ขยะมลฝอยในพืนที่
โครงการประชา ัมพันธการจัดเก็บภาษี
โครงการประชา ัมพันธการจัดเก็บภาษีของ
องคการบริ าร วนตาบล ะเอียบ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

7,440

18,370

15,040

20,100

300,810

431,446.6

199,910

499,600

64,206.2

63,238.05

55,843

50,400

58.73 %

80,000

0

0

0

0

100 %

5,000

30,000

26,486

23,286

7,100

463.38 %

40,000

94,206.2

89,724.05

79,129

57,500

คาบริการโทรศัพท

0

0

7,106.44

10,000

0 %

10,000

คาบริการไปรษณีย

9,042

1,897

5,671

5,700

110.53 %

12,000

7,575.6

7,575.6

10,319.63

11,500

30.43 %

15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

16,617.6

9,472.6

23,097.07

27,200

37,000

รวมงบดาเนินงาน

426,863.8

546,623.25

335,586.07

794,620

697,000

0

2,500

5,000

0

100 %

5,000

15,900

0

0

0

0 %

0

ต้ลินชัก 3 ชัน

0

0

3,000

0

0 %

0

ต้เ ล็ก 2 บาน

0

15,200

0

0

100 %

5,500

รวมค่าใช้สอย

-100 %

ปี 2563
0
435,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

125,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอีทางาน
ต้เก็บเอก าร , โตะ เก้าอีทางาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ต้เ ล็ก 20 ชอง

0

0

0

0

100 %

3,000

ต้เ ล็กเก็บเอก าร 2 ชัน

0

3,000

0

0

0 %

0

ต้เ ล็กเก็บเอก าร 4 ชัน

0

9,000

0

0

0 %

0

โตะคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

6,000

โตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี

0

5,300

0

0

0 %

0

โตะทางาน

0

0

3,800

0

0 %

0

โตะทางานพร้อมเก้าอี

0

6,000

0

0

0 %

0

โตะวางคอมพิวเตอร

0

0

2,800

0

0 %

0

0

51,000

0

0

0 %

0

72,380

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผล

0

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifuntion

0

0

0

0

100 %

8,000

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet printer)

0

8,600

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตังถัง มึก

0

0

0

0

100 %

4,300

เครื่อง แกนเนอร

0

0

0

0

100 %

18,000

เครื่อง ารองไฟ

0

0

0

0

100 %

2,500

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0

0

2,500

0

0 %

0

จอคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

5,600

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค

0

0

0

1,400

-100 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรครบชุดพร้อมเครื่องพิมพ
เอก าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมค่าครุภัณฑ์

88,280

100,600

47,100

1,400

57,900

รวมงบลงทุน

88,280

100,600

47,100

1,400

57,900

รวมงานบริหารงานคลัง

2,212,720.8

2,211,988.25

2,156,116.07

2,761,700

2,841,700

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,847,957.92

10,474,327.38

9,510,039.53

10,155,240

10,406,600

โครงการปกป้อง ถาบันคา ัญของชาติเพื่อ
เ ริม ร้างความ มานฉันท

0

0

0

0

100 %

5,000

นับ นุนศนยอานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเ พติดตาบล ะเอียบ

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

35,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

0

0

0

35,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

15,000

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

30,000

0 %

30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

30,000

โครงการตังจุดตรวจและบริการประชาชน
ลดอุบัติเ ตุในชวงเทศกาลปใ มและ
เทศกาล งกรานต

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการป้องกันและบรรเทาปัญ า มอก
ควันและไฟป่า

0

0

0

9,600

108.33 %

20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุชวง
เทศกาล

0

0

0

34,200

-100 %

0

โครงการฝึกอบรม ลัก ตรอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

204,380

-2.14 %

200,000

0

0

0

248,180

รวมค่าตอบแทน

35,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

นับ นุนป้องกันและบรรเทา าธารณภัย
รวมค่าใช้สอย

350,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

308,180

415,000

0

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

17,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

17,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

0

0

0

308,180

432,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

0

0

308,180

467,000

เงินเดือนพนักงาน

284,600

1,242,680

1,402,320

650,420

9.52 %

712,320

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจา

70,280

220,020

231,060

0

0 %

0

280,064

594,600

532,200

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เครื่องปรับอากาศ

100 %

17,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

41,536

65,580

52,180

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

718,480

2,164,880

2,259,760

692,420

754,320

รวมงบบุคลากร

718,480

2,164,880

2,259,760

692,420

754,320

0

0

0

44,510

-100 %

0

30,000

30,000

30,000

30,000

0 %

30,000

0

31,945

46,800

0

0 %

0

1,600

0

0

0

0 %

0

31,600

61,945

76,800

74,510

327,000

267,713

106,920

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

94,000

0

0

0

50,000

20 %

60,000

3,114

0

0

0

0 %

0

0

0

34,456

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือบุตร
รวมค่าตอบแทน

30,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาใช้จายในการพัฒนาผ้ดแลเด็ก
คาเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

56,800

0

0 %

0

โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเ พ
ติด

35,000

0

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเ พ
ติดตาบล ะเอียบ

0

30,000

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
ใน ถานศึกษา

10,000

0

0

0

0 %

0

5,000

0

0

0

0 %

0

0

19,800

0

0

0 %

0

40,000

0

0

0

0 %

0

5,000

7,000

0

0

0 %

0

15,000

18,000

20,000

0

0 %

0

โครงการวัยเรียนวัยใ วงใย ุขภาพ

0

6,000

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมผ้ งอายุใ ใจ ุขภาพ

0

0

19,800

0

0 %

0

โครงการ งเ ริม ุขภาพชีวิตชาวเขาเผาอา
ขา

0

0

19,000

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมอาชีพการทาขนมไทย

0

5,000

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมอาชีพการทาขนมไทย
า รับเยาวชนระ วางปดภาคเรียน

5,000

0

0

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0

573,180

0

0

0 %

0

504,100

0

0

0

0 %

0

โครงการผลิต ื่อการเรียนการ อน
โครงการผ้ งอายุใ ใจ ุขภาพ
โครงการพัฒนาศนยพัฒนาเด็กเล็กนาอย
โครงการพาเด็กเข้าวัดพัฒนาจิตใจ
โครงการวันเด็กแ งชาติ

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา(อา ารกลางวัน)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ นับ นุนคาใช้จายบริ าร ถาน
ศึกษา อา ารกลางวัน ศพด.

0

0

268,180

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายบริ าร ถาน
ศึกษาคาจัดการเรียนการ อน (ราย ัว)

0

0

78,200

0

0 %

0

โครงการ วดมนตข้ามป ทาความดี งท้ายป
เกาต้อนรับปใ ม

0

0

5,000

0

0 %

0

โครงการ ลอเทียนพรรษา

0

10,000

15,000

0

0 %

0

โครงการอนุรักษประเพณีวิถีชนเผาอาขา

10,000

10,000

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพบทบาท
ตรี

0

19,800

0

0

0 %

0

7,180

4,780

5,270

1,500

-100 %

0

966,394

971,273

628,626

51,500

76,420

45,519

49,118

27,000

11.11 %

30,000

520

2,970

0

0

0 %

0

วั ดุงานบ้านงานครัว

47,655

30,000

29,854

0

100 %

5,000

คาอา ารเ ริม (นม)

1,095,597.64

928,335.66

736,393.76

0

0 %

0

วั ดุกอ ร้าง

19,983

0

0

0

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

13,390

4,290

19,320

12,000

-16.67 %

10,000

0

2,746

0

0

0 %

0

1,253,565.64

1,013,860.66

834,685.76

39,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

154,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

45,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

7,269.11

10,271.28

9,679.93

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

7,269.11

10,271.28

9,679.93

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

2,258,828.75

2,057,349.94

1,549,791.69

165,010

239,000

0

5,000

1,600

0

0 %

0

ต้กระจกบานเลื่อน

3,500

0

0

0

0 %

0

ต้เก็บแฟ้มเอก าร 4 ชอง

4,500

0

0

0

0 %

0

0

4,500

0

0

0 %

0

12,000

0

0

0

0 %

0

3,500

0

0

0

0 %

0

ต้เ ล็ก ขนาด 2 บาน

0

0

9,600

0

0 %

0

ต้เ ล็ก ขนาด 4 ลินชัก

0

0

20,100

0

0 %

0

ต้เ ล็กเก็บแบบฟอรม เทา

0

0

0

5,500

-100 %

0

ต้เอก ารเ ล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3
ชัน

0

0

0

4,000

-100 %

0

เตียงนอนไม้ ขนาด 3 ฟุต พร้อมที่นอน

0

0

5,800

0

0 %

0

โตะคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

5,200

โตะทางาน

0

0

0

0

100 %

4,500

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอีทางาน

ต้เก็บแฟ้มเอก าร 4 ชอง
ต้ล็อกเกอร 9 ชอง
ต้เ ล็ก 2 บาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โตะทางาน 3*5 ฟุต พร้อมเก้าอี

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

5,700

0

0

0

0 %

0

โตะพร้อมเก้าอีเด็กอนุบาล น้าโฟเมก้าขาว

0

0

13,500

0

0 %

0

โตะพับ 4 ขา

0

8,000

0

0

0 %

0

โตะวางคอมพิวเตอร

0

0

8,400

5,200

-100 %

0

โตะ มบชา

0

0

6,000

0

0 %

0

ถังนาแบบ แตนเล

0

0

12,000

0

0 %

0

พัดลมตังพืน ขนาด 16 นิว

0

0

1,590

0

0 %

0

9,800

26,700

0

0

0 %

0

คเลอร แตนเล ทรงกอกเดี่ยว

0

0

14,400

0

0 %

0

อางล้างจาน แตนเล

0

0

2,700

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

22,000

0

0

100 %

22,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1

0

0

0

7,900

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบ ัวฉีด (Inkjet printer)
พร้อมโตะวาง

0

25,800

0

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

0

2,800

0

0

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค

0

0

0

1,400

-100 %

0

0

100,000

0

0

0 %

0

39,000

194,800

95,690

24,000

ลาโพงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์ในตัว
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
รวมค่าครุภัณฑ์

31,700
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการกอ ร้างรัวพร้อมเ าธง ศพด.ดอน
ชัย

274,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

274,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

313,000

194,800

95,690

24,000

31,700

1,556,900

1,462,000

1,496,440

0

รวมเงินอุดหนุน

1,556,900

1,462,000

1,496,440

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

1,556,900

1,462,000

1,496,440

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

4,847,208.75

5,879,029.94

5,401,681.69

881,430

1,025,020

เงินเดือนพนักงาน

0

0

0

1,053,340

9.8 %

1,156,560

เงินวิทยฐานะ

0

0

0

0

100 %

21,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

471,400

9.84 %

517,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

0

44,200

8.6 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,568,940

1,743,360

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,568,940

1,743,360

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

132,770

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

0

76,300

10.88 %

84,600

0

0

0

209,070

0

0

0

146,400

-37.64 %

91,300

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

27,900

43.37 %

40,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

24,205

147.88 %

60,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0

0

0

549,010

29.23 %

709,470

0

0

0

13,000

-100 %

0

0

0

0

760,515

วั ดุ านักงาน

0

0

0

0

100 %

10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

15,000

-100 %

0

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

38,000

-21.05 %

30,000

รวมค่าตอบแทน

84,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

900,770

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาอา ารเ ริม (นม)

0

0

0

1,035,840

3.41 %

1,071,200

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

36,800

-100 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

20,000

วั ดุการศึกษา

0

0

0

100,000

-90 %

10,000

0

0

0

1,225,640

0

0

0

15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

15,000

15,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

2,210,225

2,141,570

20,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

20,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

20,000

0

0

0

0

0

0

0

1,544,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

1,544,000

1,616,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

1,544,000

1,616,000

รวมค่าวัสดุ

1,141,200

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

0 %

15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
พัดลมติดผนังและเพดาน

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการเงินอุด นุน า รับ นับ นุน
อา ารกลางวันเด็กประถมศึกษา

4.66 %

1,616,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

20,000

0

0

5,323,165

5,500,930

รวมแผนงานการศึกษา

4,867,208.75

5,879,029.94

5,401,681.69

6,204,595

6,525,950

0

0

0

0

0

0

0

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0

0

0

4,000

400 %

20,000

โครงการรณรงคและ งเ ริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ะเอียบ
รวมใจคัดแยกขยะ รักษ ิ่งแวดล้อม เพื่อ
ชุมชน ะอาดและปลอดโรค

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมการดาเนินงานและบริ าร
การจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมร้านค้าปลอดโฟมตาบล ะ
เอียบ

0

0

0

0

100 %

10,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

144,000
144,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศ.ดร.
มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัคราชกุมารี

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

27,000

0

0

0

31,000

0

0

0

62,500

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

62,500

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

93,500

364,000

เตียง า รับเคลื่อนย้ายผ้ป่วย

0

0

0

0

100 %

32,000

ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ

0

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

52,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

52,000

รวมค่าใช้สอย

85.19 %

ปี 2563
50,000
120,000

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

60 %

100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

200,000

0 %

200,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

200,000

200,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

200,000

200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

0

293,500

616,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

0

0

0

293,500

616,000

0

0

0

242,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

242,420

262,560

รวมงบบุคลากร

0

0

0

242,420

262,560

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

20,360

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

0

2,000

190 %

5,800

0

0

0

22,360

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจ้างลกจ้างประจา

8.31 %

262,560

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

5,800

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:39

น้า : 26/42

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

67,600

31.66 %

89,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

13,200

127.27 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผ้ งอายุ

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมคุณภาพชีวิตชนเผาอาขา

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ งเ ริมผ้ งอายุ ผ้พิการ ใ ใจ
ุขภาพ

0

0

0

15,000

0 %

15,000

โครงการ งเ ริมอาชีพจักร านไม้ไผ

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเ ริม ร้างเครือขายผ้พิการตาบล
ะเอียบ

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

95,800

วั ดุ านักงาน

0

0

0

0

100 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

118,160

219,800

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

194,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
ต้เ ล็กจัดเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ชอง

0

0

0

3,500

-100 %

0

โตะทางาน

0

0

0

4,500

-100 %

0

โตะวางคอมพิวเตอร

0

0

0

5,200

-100 %

0

เครื่องทานาร้อน - เย็น 2 กอก

0

0

0

0

100 %

5,000

ชุดรับแขก

0

0

0

0

100 %

10,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก

0

0

0

4,300

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA

0

0

0

2,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

50,000

15,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

50,000

15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

0

0

410,580

497,360

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

0

410,580

497,360

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

546,691

564,060

600,420

638,520

-100 %

0

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

42,000

-100 %

0

คาจ้างลกจ้างประจา

182,700

186,960

197,940

209,040

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

387,760

393,000

407,040

421,480

-100 %

0

72,000

70,260

61,080

51,180

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,231,151

1,256,280

1,308,480

1,362,220

0

รวมงบบุคลากร

1,231,151

1,256,280

1,308,480

1,362,220

0

0

0

0

106,400

-100 %

0

คาเชาบ้าน

30,000

30,000

30,000

30,000

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

10,741

9,979

8,450

11,500

-100 %

0

40,741

39,979

38,450

147,900

10,800

10,800

11,058

0

0 %

0

0

0

0

116,880

-100 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

36,100

-100 %

0

24,662

5,784

9,016

0

0 %

0

0

0

7,800

0

0 %

0

4,770

125,810

162,230

161,900

-100 %

0

40,232

142,394

190,104

314,880

24,995

24,999

13,102

25,000

-100 %

0

0

0

0

87,400

-100 %

0

69,400

108,191

91,674

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

6,960

2,160

8,300

9,200

-100 %

0

70,530

48,580

22,650

0

0 %

0

171,885

183,930

135,726

171,600

0

0

7,575.6

8,300

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

7,575.6

8,300

0

รวมงบดาเนินงาน

252,858

366,303

371,855.6

642,680

0

คาเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอีทางาน

10,000

0

0

4,000

-100 %

0

0

44,000

0

0

0 %

0

7,000

0

0

0

0 %

0

ต้เ ล็กแบบเตีย บานเลื่อนทึบ

0

0

0

4,000

-100 %

0

โตะทางาน

0

0

0

8,200

-100 %

0

โตะวางคอมพิวเตอร

0

0

0

12,300

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer)
า รับกระดาษขนาด A3

0

0

7,900

0

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

0

0

2,800

0

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค

0

0

0

1,400

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

17,000

44,000

40,700

29,900

0

รวมงบลงทุน

17,000

44,000

40,700

29,900

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,501,009

1,666,583

1,721,035.6

2,034,800

0

เครื่องปรับอากาศ
ต้เก็บเอก าร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

0

100 %

119,743

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

189,743

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) ซอย 3 มที่ 6

0

149,300

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 1

0

149,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 10

0

149,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 4

0

149,300

0

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

139,743

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

100 %

50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 5

0

173,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 7

0

165,500

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง

0

0

480,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

935,100

480,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

935,100

480,000

0

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

0

935,100

480,000

0

189,743

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

1,501,009

2,601,683

2,201,035.6

2,034,800

189,743

0

0

0

65,750

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเ พ
ติด

21.67 %

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ นับ นุนเด็กและเยาวชนเข้ารวม
การแขงขันกีฬากับ นวยงานอื่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2563

0

0

0

0

15,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

65,750

95,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

65,750

95,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

0

0

65,750

95,000

0

0

0

85,800

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

85,800

190,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

85,800

190,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0

0

0

85,800

190,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

0

0

0

151,550

285,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

121.45 %

190,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0

0

0

0

100 %

692,760

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

0

100 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจา

0

0

0

0

100 %

225,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

0

100 %

438,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

0

0

100 %

39,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

0

1,438,080

รวมงบบุคลากร

0

0

0

0

1,438,080

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

0

100 %

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

70,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

วั ดุ านักงาน

0

0

0

0

100 %

25,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

0

100 %

50,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

0

0

0

100 %

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

20,000

วั ดุ ารวจ

0

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

460,000

100 %

30,000
230,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

150,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
ต้เก็บแฟ้ม

0

0

0

0

100 %

8,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

8,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

8,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

0

1,906,080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

100,000

84,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

100,000

164,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก (
ค ล.) มที่ 10 บ้านป่าเลาเ นือ

0

0

0

0

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

100 %

80,000
80,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง

-16 %

84,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
100 %

200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก (
ค ล.) มที่ 5 บ้านแมเต้น

0

0

0

0

100 %

198,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก (
ค ล.) มที่ 6 บ้านดอนแก้ว

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 10

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 3

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 5

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 6

0

0

0

59,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มที่ 8

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถังเก็บนา ขนาด 50 ลบ.ม.
มที่ 4 บ้านนา ลวง

0

0

0

0

100 %

151,000

โครงการกอ ร้างรางระบายนา ค ล. ที่ทา
การ อบต. ะเอียบ มที่ 6 บ้านดอนแก้ว

0

0

0

0

100 %

49,000

โครงการกอ ร้างรางระบายนา ค ล. มที่
8 บ้านทาวะ

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการกอ ร้างรางระบายนา ค ล. มที่
1 บ้านดอนชัย

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการกอ ร้างรางระบายนา ค ล. มที่
6

0

0

0

141,000

-100 %

0

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:39

น้า : 38/42

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างรางริน ค ล. งนาเพื่อ
การเกษตร มที่ 1

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางริน ค ล. งนาเพื่อ
การเกษตร มที่ 2

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางริน ค ล. งนาเพื่อ
การเกษตร มที่ 7

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางริน ค ล. งนาเพื่อ
การเกษตรทุงใ ม มที่ 9

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรางริน ค ล. งนาเพื่อการ
เกษตร มที่ 3 บ้านป่าเลา

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการกอ ร้างรางริน ค ล. งนาเพื่อการ
เกษตร มที่ 7 บ้าน ้วยโป่ง

0

0

0

0

100 %

142,000

โครงการกอ ร้างรางริน ค ล. งนาเพื่อการ
เกษตร มที่ 9 บ้านดอนชัย ักทอง

0

0

0

0

100 %

230,000

โครงการกอ ร้างศนยก้ชีพตาบล ะเอียบ

0

0

0

196,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างอาคาร อประชุม ที่ทา
การ อบต. ะเอียบ ม.6 ต. ะเอียบ อ. อง
จ.แพร ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 14.00 ม.
ง 3.50 ม.

0

0

0

1,126,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรัง าย ้วยแมเต้น
มที่ 2 บ้านนาฝาย

0

0

0

0

100 %

165,000

โครงการปรับปรุงอาคารกองคลัง อบต. ะ
เอียบ

0

0

0

104,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการตอเติมอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าเลา

0

0

0

120,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร อประชุม
ประจา มบ้าน มที่ 4

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนชัย

0

0

0

120,000

-100 %

0

0

0

0

130,000

0.05 %

130,060

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

3,796,000

2,065,060

รวมงบลงทุน

0

0

0

3,796,000

2,065,060

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0

0

0

3,896,000

2,229,060

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

3,896,000

4,135,140

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
คาจ้างออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปลกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการปลก ญ้าแฝก

0

0

0

0

100 %

3,000

โครงการรักษนา รักษป่า รักแผนดิน

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการ งเ ริมการคัดแยกขยะ

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

50,000

0

0

0

7,900

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

7,900

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

57,900

33,000

0

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

7,100

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

7,100

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

0

0

0

57,900

40,100

รวมค่าใช้สอย

13,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

153.16 %

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง บนา

100 %

7,100

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:39
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมแผนงานการเกษตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

57,900

40,100

84,922

103,982

98,811

108,000

-8.52 %

98,800

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

5,746

-100 %

0

เบียยังชีพผ้ งอายุ

0

5,562,200

5,920,900

6,812,100

10.87 %

7,552,800

เบียยังชีพคนพิการ

0

2,303,200

2,406,400

2,812,800

1.37 %

2,851,200

เบียยังชีพผ้ป่วยเอด

27,000

24,000

24,000

24,000

150 %

60,000

0

151,100

0

1,216,900

-83.56 %

200,000

87,624

86,904

86,382

0

0 %

0

กองทุนเงินทดแทน (ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน ฉบับที่ 2 2561

0

0

0

254

-100 %

0

กองทุนเงินทดแทน (ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน ฉบับที่ 2 2561)

0

0

0

0

100 %

3,960

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพตาบล
ะเอียบ

0

0

0

90,000

-5.56 %

85,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

142,746

145,597.94

163,229

171,950

6.31 %

182,807

342,292

8,376,983.94

8,699,722

11,241,750

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

ารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

รวมงบกลาง

11,034,567

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:30:39
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงบกลาง

342,292

8,376,983.94

8,699,722

11,241,750

11,034,567

รวมงบกลาง

342,292

8,376,983.94

8,699,722

11,241,750

11,034,567

รวมแผนงานงบกลาง

342,292

8,376,983.94

8,699,722

11,241,750

11,034,567

รวมทุกแผนงาน

15,558,467.67

27,332,024.26

25,812,478.82

34,754,095

34,197,460

น้า : 1/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ
อํา ภอ อง จัง วัด พร

น้า : 2/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,197,460 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,564,900 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,279,100 บาท

รวม

2,571,120 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 244,800 บาท ละ งิน าตอบ ทนราย ดือนรองนาย อง ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผู้บริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
( ํานั งานปลัด)

น้า : 3/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท ละ งิน าตอบ ทนประจําตํา นงรองนาย อง าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผู้บริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

42,120 บาท

น้า : 4/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1
อัตราๆ ละ 1,750 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000
บาท ละ งิน าตอบ ทนพิ ศษรองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผู้บริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

42,120 บาท

น้า : 5/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตําบล
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผู้บริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

86,400 บาท

น้า : 6/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

1,886,400 บาท

รวม

2,707,980 บาท

จํานวน

1,957,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 134,640 บาท งิน าตอบ ทนราย ดือนรองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 110,160 บาท งิน าตอบ ทนราย ดือน มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 18 อัตราๆ ละ 7,200
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,555,200 บาท งิน าตอบ
ทนราย ดือน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล 7,200
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผู้บริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
( ํานั งานปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 ตํา นง
(2) ัว น้า ํานั ปลัด จํานวน 1 ตํา นง
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(3) นั ทรัพยา รบุ ล จํานวน 1 ตํา นง
(4) นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน จํานวน 1 ตํา นง
(5) นั จัด ารงานทั่วไป จํานวน 1 ตํา นง
(6) จ้าพนั งานปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วน
ท้องถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วน
ท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( ํานั งานปลัด)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน ดังนี้
- าตอบ ทนราย ดือนปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ระดับ ลาง ในอัตรา
ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
- ป็นไปพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ ้ ้าราช าร
รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ ้ ้าราช าร าร
รือพนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน าตอบ ทน ป็นราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตํา นง)
4) นัง ือจัง วัด พร ที่ พร 0023.2/ว 1066 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2559
รื่อง ารดํา นิน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนท้องถิ่นใน
ระบบ ทง
( ํานั งานปลัด)
งินประจําตํา นง
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- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 7,000
บาท จํานวน 12 ดือน
ป็น งิน 84,000 บาท
(2) ัว น้า ํานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ ้าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจําตํา นง พ.ศ. 2538 ละที่ ้ไ
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา
งิน ดือน ้าราช าร ละลู จ้างประจํา วนราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
8) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
9) นัง ือจัง วัด พร ที่ พร 0023.2/ว 1840 ลงวันที่ 10 พฤษภา ม 2559
รื่อง ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 6)
10) ํา ั่งอง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ รื่อง ใ ้พนั งาน วนตําบล าย
งานผู้บริ ารได้รับ งินประจําตํา นง ละ าตอบ ทนราย ดือน ั่ง ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

483,840 บาท

จํานวน

56,940 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง 4 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- งินปรับปรุง าตอบ ทนพนั งานจ้าง 2 อัตรา (พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ) จํานวน 12 ดือน
ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ าร ํา นดอัตรา งิน ดือน ลละประ ยชนตอบ ทนอื่น ฉบับที่ 3
พ.ศ.2557 ลงวันที่ 1 ิง า ม 2557
( ํานั งานปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจ้าง 4
อัตรา จํานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถยนต) จํานวน 2 ตํา นง
(2) พนั งานจ้างทั่วไป (นั ารภาร รง) 1 ตํา นง
(3) พนั งานจ้างทั่วไป (พนั งานดับ พลิง) จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ าร
ใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตําบล
ได้รับ งิน าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558
3) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
อง ้าราช าร ละลู จ้างประจํา วนราช าร พ.ศ.2548 ละ ้ไ พิ่ม
ติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
( ํานั งานปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

2,280,300 บาท

รวม

110,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

1) พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ละ จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ลือ ตั้ง จํานวน 100,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561
( ํานั งานปลัด)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( ํานั งานปลัด)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,435,300 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้างอง ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง พื่อ ป็นผู้ดํา นิน าร ํารวจ วามพึงพอใจ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารประ มิน วามพึงพอใจ อง
ประชาชนที่มีตอ ารใ ้บริ าร อง อบต. ะ อียบ ดยจาย ป็น าจาง
มาบริ าร ถาบัน ารศึ ษาระดับอุดมศึ ษาจา ภายใน รือภายนอ ป็น
นวย ํารวจประชาชน จ้า น้าที่ องรัฐ นวยงาน องรัฐ นวยงาน อ ชนที่
มารับบริ าร รือติดตออง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่
ดี พ.ศ. 2546
( ํานั งานปลัด)
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รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จํานวน

950,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย อ าร า
ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ูล าระวาง
บรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร (ราย
จาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย
ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ
าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟา า
ติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( ํานั งานปลัด)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล จํานวน 10,000 บาท ใ ้ตั้ง
งบประมาณได้ไม ินปีละ 1 % องรายได้จริง องปีงบประมาณที่ลวงมา
ดยไมรวมรายได้จา งินอุด นุน ฉพาะ ิจ งิน ู้ งินจาย าด งิน ะ ม ละ
งินที่มีผู้อุทิศใ ้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มียอดรายรับ
จริง 32,528,458.59 บาท ํานวณได้ดัง
นี้ 32,528,458.59 x 1/100 = 325,284.58 บาท ใ ้ บิ จายได้ในภาย
ในวง งินงบประมาณที่ประมาณ ารไว้ตามอัตราที่ ํา นด ละตาม าใช้จายที่
ิด ึ้นจริง ดย ํานึงถึง วามจํา ป็น ละประ ยัด ละใ ้ใช้ ลั ฐาน ารจาย
งินตามราย าร าใช้จายที่ ิด ึ้นจริง มาประ อบ าร บิ จาย งิน ดยมี จ้า
น้าที่ที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ป็นผู้รับรอง ารจาย
(2) า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะ
อนุ รรม าร จํานวน 40,000 บาท ที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตาม
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วาง
อง รป รอง วนท้องถิ่น รืออง รป รอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน ใ ้อยูในดุลยพินิจ องผู้บริ ารท้องถิ่น ดยยอด งินที่ตั้งจายไมรวม
อยูใน ารับรอง ใ ้ บิ จายได้ ทาที่จายจริง ละใ ้ นบบัญชีลายมือชื่อ
จํานวนบุ ล ละรายงาน ารประชุม พื่อใช้ ป็น ลั ฐานประ อบ าร บิ
จาย ดยมี จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้องใน ารดํา นินงาน ป็นผู้รับรอง ารจาย
้อ (1) ละ (2) ดํา นิน ารตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย งิน ารับรอง
รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(3) าใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าใช้จายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี พระราชพิธี รือวัน ํา ัญ
ตาง องชาติ าจัดงาน ิจ รรมตางๆ ตามน ยบาย รือ ํา ั่ง อง
อํา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ระทรวง
ม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอํานาจ น้าที่ - ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั งานปลัด)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
า องรางวัล รือ งินรางวัล าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ละพวง
มาลา าชดใช้ า ีย าย รือ า ินไ มทด ทน
- พื่อจาย ป็น า องรางวัล รือ งินรางวัล ใน ารจัดงาน รือ ิจ รรมตาง ๆ
พื่อจาย ป็น าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ละพวงมาลา ตาม
วามจํา ป็น รือ าชดใช้ า ีย าย รือ า ินไ มทด ทน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน 2530 รื่อง าร บิ จาย าดอ ไม้ พื่อมอบใ ้บุ ลตางๆ า
พวงมาลา ละพานประดับพุมดอ ไม้ รุปมีนัย ํา ัญดังนี้
1. บิ จายจา งินงบประมาณ มวด าตอบ ทน ใช้ อย ละวั ดุ
2. าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ํา รับมอบใ ้ผู้มี ียรติ ชาวตาง
ประ ทศ ละ ู มร ที่ ดินทาง ้ามา รือออ จา ประ ทศไทย นละไม
ิน 300 บาท
3. าพวงมาลา รือพานประดับพุมดอ ไม้ ํา รับวาง ณ อนุ าวรีย รั้งละ
ไม ิน 1,000 บาท
4. าพวงมาลา ํา รับวางศพผู้มี ียรติ พวงละไม ิน 400 บาท
3) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ที่ 0514/36272 ลงวันที่ 11
ิง า ม 2530 รื่อง าร บิ จาย าดอ ไม้ พื่อมอบใ ้บุ ลตาง ๆ าพวง
มาลา ละพานประดับพุมดอ ไม้
4) ประ าศ ระทรวง าร ลัง รื่อง ลั ณฑ ารชดใช้ า ินไ มทด ทน
รณี จ้า น้าที่ องรัฐ ระทําละ มิดตอบุ ลภายนอ ลงวันที่ 3 ตุลา ม พ
.ศ. 2554

จํานวน

10,000 บาท
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าใช้จาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง
-- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง าร ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร
วนตําบล ะ อียบตามที่ ฎ มาย ํา นด อี ทั้งใ ้ วามรวมมือใน ารประชา
ัมพันธ ารณรง รือ ารใ ้ ้อมูล าว าร ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิ ละ
น้าที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผู้ ทนราษฎร ละ
รือ มาชิ วุฒิ ภา ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ า
วั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า อง มนา ุณ าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าปาย รง าร า
ปายประชา ัมพันธ าตอบ ทน ณะ รรม าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ
ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาร พื่อ ป็น
าใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 น้า 71)

จํานวน

200,000 บาท
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า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู้
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( ํานั งานปลัด)
รง ารประชุมประชา ม ผนพัฒนาท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทํา รง ารจัดทํา ผนพัฒนาท้องถิ่น พื่อจัด
ประชุมประชา มท้องถิ่น ประชุม ณะ รรม าร อนุ รรม าร ณะทํางาน
ตางๆ ี่ยว ับจัดทํา ผนพัฒนาท้องถิ่น พื่อ ง ริม นับ นุน ารจัดทํา ผน
ชุมชน ละ ิจ รรม นับ นุน ารจัดประชา ม ผนชุมชน ารพัฒนาผู้นํา
ชุมชน ร้าง รือ ายอง รชุมชน ละ นับ นุน าร ับ ลื่อน ผนชุมชน บบ
บูรณา าร พื่อนํา ้อมูลมาจัดทํา ป็น ผนพัฒนาท้องถิ่น ละ ิจ รรม ดยจาย
ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด ละ
ปิด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ าร
จัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
จัดทํา ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
ม รา ม 2558 รื่อง นวทาง ละ ลั ณฑ ารจัดทํา ผน ละประ าน
ผนพัฒนาท้องถิ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10
ตุลา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํา ละประ าน ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทํา
ผน ององ รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2559 รื่อง ตอบ ้อ ารือ ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย ารจัดทํา ผน ององ รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 1617
ลงวันที่ 16 ิง า ม 2560 รื่อง ผย พร อ ารประ ด็น ําถาม- นวทาง
ปฏิบัติใน ารจัดทํา ผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3
พฤศจิ ายน 2560 รื่อง นวทาง ารดํา นิน าร ผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 ม รา ม 2561 รื่อง นวทาง ารดํา นิน าร ผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
11) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว
1002 ลงวันที่ 19 พฤษภา ม 2560 รื่อง าร ชื่อม ยง ละบูรณา าร ผนใน
ระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7076 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2561 รื่อง ตอบ ้อ ารือ ี่ยว ับ าร นอ วาม ็น ละออ ียง
ลง ะ นนใน ารประชุมประชา ม มูบ้าน พื่อจัดทํา ผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ
.ศ. 2561 – 2564)
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13) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน
ที่ 19 ตุลา ม 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํา ผนพัฒนาท้องถิ่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทํา
ผน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2564
14) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที1่ 5
พฤษภา ม 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารทบทวน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
15) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553 รื่อง าร นับ นุน ผนชุมชน ู ารพัฒนาท้องถิ่น บบ
บูรณา าร
16) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
มีนา ม 2554 รื่อง าร นับ นุนน ยบาย าร ง ริม าร มืองภา พล มือง
องรัฐ
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 น้า 70)
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

95,300 บาท

รวม

405,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา าวั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( ํานั งานปลัด)

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
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ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผน
ปานชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปายจาราจร รือ ผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับ ง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธ
รูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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( ํานั งานปลัด)

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา องน้ํา ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟา ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟา รวม
ถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟา ระติดน้ําร้อน ระติดน้ํา ็ง ถัง
ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ม ผ้าปู ตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั งานปลัด)

น้า : 23/149

น้า : 24/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

วั ดุงานบ้านงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา องน้ํา ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟา ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟา รวม
ถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟา ระติดน้ําร้อน ระติดน้ํา ็ง ถัง
ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ม ผ้าปู ตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 25/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:31

วั ดุยานพา นะ ละ น ง
- พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม
รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัดซ ระจ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามัน บร นอต ละ รู ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร
รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา บต ตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
บร อาจาจั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มอง ้าง รถยนต ันชนรถยนต ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 26/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั งานปลัด)

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้
ุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่อง ถาน าซ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( ํานั งานปลัด)
วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม
ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตาม
ป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ผน รือจานบันทึ ้อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้ว
ยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม
ง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ
รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง
ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ ผง ปนอั ระ
รือ ปนพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด ดอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอาน ละบันทึ ้อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)

น้า : 27/149

น้า : 28/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั งานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา

รวม

330,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าไฟฟาใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ รือ อา าร ถานที่ที่อยู
ใน วามดู ลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร ้ไ ปัญ า า าธารณูป ภ
้างชําระ
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560
( ํานั งานปลัด)
าบริ าร ทรศัพท
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- พื่อจาย ป็น า ทรศัพทพื้นฐาน า ทรศัพท ลื่อนที่ ฯลฯ ละ มาย
วามรวมถึง าใช้ พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว ละ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว
ับ ารใช้บริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา มาย ล ทรศัพท าบํารุงรั ษา
าย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
- พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ชน า ทรภาพ ( ทร
าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว
ทียม าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด
ละ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น ละใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ าใช้
จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

5,500 บาท

รวม

5,500 บาท

จํานวน

5,500 บาท

รวม

2,841,700 บาท

รวม

2,086,800 บาท

รวม

2,086,800 บาท

จํานวน

1,446,960 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
ตู้ ล็ 2 บาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อตู้ ล็ บบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500
บาท ป็น งิน 5,500 บาท
- ดยมี ุณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 ํานั งานประมาณ ธันวา ม 2561 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) ุณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 น้า 80 )
( ํานั งานปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ลัง จํานวน 1 ตํา นง
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(2) นั วิชา าร ลังชํานาญ าร จํานวน 1 ตํา นง
(3) นั วิชา าร งิน ละบัญชีชํานาญ าร จํานวน 1 ตํา นง
(4) จ้าพนั งานพั ดุปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตํา นง
(5) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วน
ท้องถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วน
ท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( อง ลัง)
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งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

534,840 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงผู้อํานวย าร อง ลัง ในอัตรา ดือน
ละ 3500 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ ้าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจําตํา นง พ.ศ. 2538 ละที่ ้ไ
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา
งิน ดือน ้าราช าร ละลู จ้างประจํา วนราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
8) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
9) นัง ือจัง วัด พร ที่ พร 0023.2/ว 1840 ลงวันที่ 10 พฤษภา ม 2559
รื่อง ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 6)
10) ํา ั่งอง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ รื่อง ใ ้พนั งาน วนตําบล าย
งานผู้บริ ารได้รับ งินประจําตํา นง ละ าตอบ ทนราย ดือน ั่ง ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม พ.ศ. 2559
( อง ลัง)

าตอบ ทนพนั งานจ้าง
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- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง 4 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 534840 บาท ละ งินปรับปรุง าตอบ ทนพนั งานจ้าง ดยจายใ ้
ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี) จํานวน 1
ตํา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้) จํานวน 1
ตํา นง
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ) จํานวน 1 ตํา นง
(4) นงานทั่วไป (พนั งานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ าร ํา นดอัตรา งิน ดือน ลละประ ยชนตอบ ทนอื่น ฉบับที่ 3
พ.ศ.2557 ลงวันที่ 1 ิง า ม 2557
( อง ลัง)

น้า : 33/149

น้า : 34/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจ้าง 4
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 63000 บาท ดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี)
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้)
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ)
(4) นงานทั่วไป (พนั งานจ้างทั่วไป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ าร
ใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตําบล
ได้รับ งิน าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558
3) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
อง ้าราช าร ละลู จ้างประจํา วนราช าร พ.ศ.2548 ละ ้ไ พิ่ม
ติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
( อง ลัง)

จํานวน

63,000 บาท

น้า : 35/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

697,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

(1) พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผู้รับผิดชอบ ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ จํานวน 50,000 บาท ตามพระราช
บัญญัติ ละ นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ
รรม าร
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1966
ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง จ้ง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
( อง ลัง)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
วนตําบล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ลัง)

น้า : 36/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( อง ลัง)

จํานวน

45,000 บาท

น้า : 37/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ค่าใช้สอย

รวม

435,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย อ าร า
ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าธรรม นียมตางๆ าใช้จายใน ารดํา นิน
ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( อง ลัง)

น้า : 38/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
วนตําบล ละพนั งานจ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดู
งาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( อง ลัง)

จํานวน

70,000 บาท

น้า : 39/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง ารประชา ัมพันธ ารจัด ็บภาษี
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย รง ารจัด ็บภาษี ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าวั ดุ รื่อง
ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร า
ปาย รง าร าประชา ัมพันธ ื่อตาง ๆ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ าร
จัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่
ดี พ.ศ. 2546
( อง ลัง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 71)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด

จํานวน

15,000 บาท

รวม

125,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

น้า : 40/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ล็

รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผน
ปานชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปายจาราจร รือ ผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับ ง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธ
รูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)

วั ดุงานบ้านงาน รัว

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 41/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา องน้ํา ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟา ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟา รวม
ถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟา ระติดน้ําร้อน ระติดน้ํา ็ง ถัง
ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ม ผ้าปู ตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)

วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

40,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม
ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รือจานบันทึ
้อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ
รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ ผง ปนอั ระ รือ ปนพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (

น้า : 42/149

น้า : 43/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอาน ละบันทึ ้อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียน นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

37,000 บาท

าบริ าร ทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ทรศัพทพื้นฐาน า ทรศัพท ลื่อนที่ ฯลฯ ละ มาย
วามรวมถึง าใช้ พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว ละ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว
ับ ารใช้บริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา มาย ล ทรศัพท าบํารุงรั ษา
าย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
าบริ ารไปรษณีย
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- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตราไปรษณียา ร า
ชาตู้ไปรษณีย าธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา
รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม

จํานวน

15,000 บาท

รวม

57,900 บาท

รวม

57,900 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ชน า ทรภาพ ( ทร
าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว
ทียม าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด
ละ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น ละใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ าใช้
จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
้าอี้ทํางาน
- พื่อจัดซื้อ ้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาท ป็น งิน 5,000
บาทท นัง พนั พิง ูงถึง ลาง ลัง ปรับระดับ ูงต่ําได้ ีที่ผลิต : ดูไ ด ี 2
นาด : 55x65x92 ( .*ล.* .) ซม.
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( อง ลัง)
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ตู้ ล็ 2 บาน

จํานวน

5,500 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อตู้ ล็ บบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
- ดยมี ุณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐาน
ประมาณ 1 ํานั งานประมาณ ดือนธันวา ม 2561ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) ุณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละจํา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑ
ตู้ ล็ 20 ชอง
- พื่อจัดซื้อตู้ ล็ 20 ชอง จํานวน 1 ตู้
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( อง ลัง)
ตะ อมพิว ตอร
- พื่อจัดซื้อ ตะวางชุด อมพิว ตอร จํานวน 2 ตัว รา าตัวละ 3,000 บาท
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( อง ลัง)
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ Multifuntion

จํานวน

8,000 บาท

พื่อจัด า รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ จํานวน 1 รื่อง ดยมี ุณลั ษณะตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562
( อง ลัง)
รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
จํานวน

4,300 บาท

- พื่อจัด า รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ จํานวน 1
รื่อง ดยมี ุณลั ษณะตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562
( อง ลัง)
รื่อง น นอร

จํานวน

18,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง น นอร าํ รับงาน ็บ อ ารระดับศูนย
บริ าร บบที่ 1 จํานวน 1 รื่อง
- ดยมี ุณลั ษณะตาม ณฑรา า ลาง ละ ณ
ุ ลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562
( อง ลัง)
รื่อง ํารองไฟ

จํานวน

2,500 บาท

พื่อจัด า รื่อง ํารองไฟ นาด 800 VA จํานวน ๑ รื่อง ดยมี ุณลั ษณะ
ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ
ดือน มีนา ม 2562
( อง ลัง)
จอ อมพิว ตอร
จํานวน

5,600 บาท

- พื่อจัด าจอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 2 รื่อง ดยมี
ุณลั ษณะตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562
( อง ลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

35,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารป ปอง ถาบัน ํา ัญ องชาติ พื่อ ริม ร้าง วาม มานฉันท
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารปอง ัน ถาบัน ํา ัญ องชาติ
พื่อ ริม ร้าง วาม มานฉันท ชน ารจัด ิจ รรม ีฬา นันทนา าร พื่อ
ร้าง วามรู้รั ามั ี องประชาชนในชุมชน ารจัด ิจ รรมอัน ป็น าร
พิทั ษรั ษไว้ซึ่งชาติ ศา นา พระม า ษัตริย อัน ป็นที่ยึด นี่ยว ละ ป็น
ศูนยรวมจิตใจ องประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ารจัดฝึ อบรม ประชุม ชี้ จง
ทํา วาม ้าใจ พื่อ ร้างทัศน ติ ละจิต ํานึ ที่ดีงามใน ารอยูรวม ันอยาง
มานฉันท ดย น้น ารมี วนรวม องประชาชนในชุมชน พื่อ ร้าง วามรู้รั
ามั ี องประชาชนในชุมชน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ
อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ
อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็น
ใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ รม งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬาององ
รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 น้าที่ 69)
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นับ นุนศูนยอํานวย ารปอง ัน ละปราบปรามยา พติดตําบล ะ อียบ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงาน องศูนยอํานวย ารปอง ันปราบ
ปรามยา พติด ทั้งใน วนที่อง รป รอง วนท้องถิ่นดํา นิน าร อง รืออุด
นุน นวยงานที่ ี่ยว ้องในลั ษณะบูรณา าร ดย ฉพาะอยางยิ่ง าร ร้าง
ภูมิ ุ้ม ันยา พติดใน ด็ ละ ยาวชนนอ ถานศึ ษา ประ อบ ผนประชา
รัฐรวมใจ ปลอดภัยยา พติด พ.ศ. 2561 ดย ํานึงถึง ถาน ารณ ลัง ดยมี
าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารประชุม ณะ รรมศูนยฯ าร า
วั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5/ว 2726
ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560 รื่อง าร ับ ลื่อน าร ร้างภูมิ ุ้ม ันยา พติด
ใน ด็ ละ ยาวชนนอ ถานศึ ษา
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 69)
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
- พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ดังนี้

จํานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม
รง ุญ จปา ต ุย จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตซ ระจ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามัน บร นอต ละ รู ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
(3) . ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่งที่ องที่ใช้ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือซอม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว ทียน บต ตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มอง ้าง
รถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั งานปลัด)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

432,000 บาท

รวม

415,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าปวย ารใ ้ อา า มั รปอง ันภัยฝายพล รือน (อป
พร.) รือ าใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าตอบ ทน รือ าปวย ารใ ้ ับผู้
ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ
อื่นๆ จํานวน 30,000 บาท ที่ดํา นิน าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระ บียบ ณะ รรม ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ วาด้วย า
ใช้จาย องอา า มั รใน ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้ อา า มั ร
ปอง ันภัยฝายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใ ้ อา า มั รปอง ันภัยฝายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑวิธี ารปฏิบัติ ํา รับอง รป รอง วน
ท้องถิ่นใน ารชวย ลืออง รป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ
าธารณภัย ตามพระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
( ํานั งานปลัด)
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
วนตําบลที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน
ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( ??านั งานปลัด)
ค่าใช้สอย

จํานวน

5,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารตั้งจุดตรวจ ละบริ ารประชาชนลดอุบัติ ตุในชวง ทศ าลปีใ ม ละ
ทศ าล ง รานต
- พื่อใช้จายใน ารจัดทํา รง ารตั้งจุดตรวจ ละบริ ารประชาชนลด
อุบัติ ตุในชวง ทศ าลปีใ ม ละ ทศ าล ง รานต ละมาตร ารใน าร
รั ษา วามปลอดภัยนั ทอง ที่ยว ป็นต้น ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว
ับ าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร า
ปาย รง าร าปายประชา ัมพันธ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
รง าร ตาม นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 661
ลงวันที่ 9 มีนา ม 2561
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 น้า 68)
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รง ารปอง ัน ละบรร ทาปัญ า มอ วัน ละไฟปา
- พื่อใช้จายใน ารจัดทํา รง ารปอง ัน ละบรร ทาปัญ า มอ วัน ละ
ไฟปา ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ
ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย รง าร าปายประชา ัมพันธ าใช้
จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา รง าร ตาม นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิ ายน 2558
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 68)

จํานวน

20,000 บาท
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รง ารฝึ อบรม ลั ูตรอา า มั รปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทํา รง ารฝึ อบรมอา า มั รปอง ัน
ภัยฝายพล รือน (อปพร.) พื่อใ ้ มาชิ อปพร. มี วาม
รู้ วาม ้าใจ มีทั ษะ วามชํานาญใน ารปฏิบัติ น้าที่ปอง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย ้าใจบทบาท น้าที่ ิทธิตาม ฎ มาย ิด รือ
าย มีจิต ํานึ ป็น ําลัง ํา ัญใน ารชวย ลือ จ้า น้าที่ ประชาชน ดย
มี าใช้จายประ อบด้วย าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร า
มนา ุณวิทยา ร า ชาอุป รณใน ารฝึ อบรม าปาย
รง าร าวั ดุ รื่อง ียน อุป รณ า รื่อง บบ อปพร. ละ า
ใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ปอง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย นวยอา า มั รปอง ันภัยฝาย
พล รือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มั รปอง ันภัยฝาย
พล ลือน พ.ศ. 2553
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย าตอบ
ทน ละ าวั ดุ รื่อง ตง าย องอา า มั รปอง ันภัยฝายพล รือน (อป
พร.)
8) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( eนั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 น้า 68 )
นับ นุนปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
- พื่อ ป็นรายจายที่ตั้งไว้ พื่อใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
บรร ทาปัญ า วาม ดือนร้อน องประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น ละใน าร
ชวย ลืออง รป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
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2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนา ม 2545 รื่อง ารชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2554 รื่อง ารชวย ลือผู้ประ บอุท ภัย น้ําทวมฉับ
พลัน น้ําปาไ ล ลา ละน้ําล้นตลิ่ง
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารใช้จายงบประมาณ พื่อชวย ลือ
ประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2/ว 76
ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558 รื่อง าร ตรียม ารปอง ัน ละ ้ไ ปัญ า
ภัย นาว
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี ารปฏิบัติ ํา รับอง รป รอง
วนท้องถิ่นใน ารชวย ลืออง รป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่
ประ บ าธารณภัยตามพระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2560
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8
มีนา ม 2560
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5
มีนา ม 2561 รื่อง ารปอง ัน ละ ้ไ ปัญ าไฟปา ละ มอ
วัน ปี 2561
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1064 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2560 รื่อง าร ตรียม ารปอง ัน ละ
้ไ ปัญ าปอง ันอุท ภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไ ล ลา ละดิน
ถลม ปี 2560
10) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รื่อง
11) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1520
ลงวันที่ 2 ิง า ม 2560
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560
13) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
14) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1077

น้า : 55/149

น้า : 56/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ลงวันที่ 17 มษายน 2561
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 68)
ค่าวัสดุ
วั ดุ รื่องดับ พลิง

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ดังนี้
(1) ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั งานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
รื่องปรับอา าศ
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- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน บบติด
ผนัง นาด 12000 บีทียู จําวน 1 รื่อง
ดยมี ุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ดือนธันวา ม 2561
- ํา รับ ้องบรร ทา าธารณภัย
( ํานั งานปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น ละ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนท้องถิ่น 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 666,120
บาท ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา จํานวน 1 ตํา นง
(2) นั วิชา ารศึ ษา
จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วน
ท้องถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว

รวม

1,025,020 บาท

รวม

754,320 บาท

รวม

754,320 บาท

จํานวน

712,320 บาท
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บั อัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วน
ท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( อง ารศึ ษาฯ)
งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงพนั งาน ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ ้าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจําตํา นง พ.ศ. 2538 ละที่ ้ไ
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา
งิน ดือน ้าราช าร ละลู จ้างประจํา วนราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
8) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
9) นัง ือจัง วัด พร ที่ พร 0023.2/ว 1840 ลงวันที่ 10 พฤษภา ม 2559
รื่อง ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 6)
10) ํา ั่งอง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ รื่อง ใ ้พนั งาน วนตําบล าย
งานผู้บริ ารได้รับ งินประจําตํา นง ละ าตอบ ทนราย ดือน ั่ง ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 59/149

น้า : 60/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้รับ ดัง
นี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาในอัตรา ดือนละ 2,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 30,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบ้าน
อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

239,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 61/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ค่าใช้สอย

รวม

154,000 บาท

จํานวน

94,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั
ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ูล
าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย
ว้น า ชาบ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใช้จายใน ารดํา นิน ดี
ตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง
ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( อง ารศึ ษา)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

60,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
วนตําบล รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
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ล็

รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผน
ปานชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปายจาราจร รือ ผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับ ง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธ
รูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)

วั ดุงานบ้านงาน รัว

จํานวน

5,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา องน้ํา ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟา ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟา รวม
ถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟา ระติดน้ําร้อน ระติดน้ํา ็ง ถัง
ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ม ผ้าปู ตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)

วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

10,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม
ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รือจานบันทึ
้อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ
รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ ผง ปนอั ระ รือ ปนพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
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Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอาน ละบันทึ ้อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

31,700 บาท

รวม

31,700 บาท

จํานวน

5,200 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ือ าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ระบบอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ตอร นต ารด ละ า ื่อ ารอื่นๆ า บิ้ล
ทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น ละใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย
พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ าใช้ อยที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
ตะ อมพิว ตอร
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- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ตะวาง อมพิว ตอร จํานวน 1 ตะๆละ 5,200
บาท ดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ตะ อมพิว ตอร า ล็ TOP มลามีน
- า ล็ ชุบ ร มี่ยม ลองพนดํา/ ลองพน ทา
- ผนยึด ลังไม้ 18 มม. ติดผิว ระดาษฟอยล ติด อบ นา 0.4 มม.
- ผน น้าลิ้นชั มลามีน 16 มม. ภายในลิ้นชั บนมีถาด ดิน อ ลิ้นชั ลางมีที่
วน ฟม
- มีที่วาง ียบอรดพลา ติ
- นาด ิน ้า ว้าง 120 ซม. ลึ 60 ซม. ูง 75 ซม.
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑ
จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)
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ตะทํางาน

จํานวน

4,500 บาท

จํานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ตะทํางาน จํานวน 1 ตะๆละ 4,500 บาท
ดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ตะ อมพิว ตอร า ล็ TOP มลามีน
- า ล็ ชุบ ร มี่ยม ลองพนดํา/ ลองพน ทา
- ผนยึด ลังไม้ 18 มม. ติดผิว ระดาษฟอยล ติด อบ นา 0.4 มม.
- ผน น้าลิ้นชั มลามีน 16 มม. ภายในลิ้นชั บนมีถาด ดิน อ ลิ้นชั ลางมีที่
วน ฟม
- มีที่วาง ียบอรดพลา ติ
- นาด ิน ้า ว้าง 120 ซม. ลึ 60 ซม. ูง 75 ซม.
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑ
จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)
รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 1
(จอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 รื่อง รา า 22,000
บาท
- ดยมี ุณลั ษณะตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 69/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,500,930 บาท

รวม

1,743,360 บาท

รวม

1,743,360 บาท

จํานวน

1,156,560 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน รู ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน รู 4
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,156,560 บาท ดยจายใ ้ ับ
พนั งาน รู ดังนี้
(1) รู จํานวน 4 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน ดือนพนั งาน รู ละบุ ลา รทาง ารศึ ษา
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2562 ประ าศ ณ วันที่ 3 พฤษภา ม 2562
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั
ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน ดือนพนั งาน รู ละบุ ลา รทาง าร
ศึ ษาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2562 ประ าศ ณ วันที่ 1
ร ฎา ม 2562
( อง ารศึ ษาฯ)
งินวิทยฐานะ
จํานวน

21,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ รูผู้ดู ล ด็ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 6
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ ละ งินประจํา ํา นง ้า
ราช าร รู ละบุ ลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)
( อง ารศึ ษาฯ)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ งินปรับปรุง าตอบ ทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 301,800 บาท ละพนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 216,000 บาท ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตํา นง ผู้ดู ล ด็ (ทั ษะ) จํานวน 2 อัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่วไป ตํา นง ผู้ดู ล ด็ (ไม ํา นด ุณวุฒิ) จํานวน 2
อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งิน
อื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท. 0809.4
/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอุด นุน ํา รับ นับ
นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

517,800 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจ้าง จํานวน 3
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 48,000 บาท ดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตํา นง ผู้ดู ล ด็ (ทั ษะ) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่วไป ตํา นง ผู้ดู ล ด็ (ไม ํา นด ุณวุฒิ) จํานวน 2
อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งิน
อื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท. 0809.4
/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอุด นุน ํา รับ นับ
นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
( อง ารศึ ษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( อง ารศึ ษา)

จํานวน

48,000 บาท

รวม

2,141,570 บาท

รวม

84,600 บาท

จํานวน

84,600 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

900,770 บาท

จํานวน

91,300 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั
ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย
พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) า
ธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ํา
พิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง
รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
(4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( อง ารศึ ษาฯ)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
วนตําบล รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

40,000 บาท
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รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารวัน ด็ งชาติ ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้มา
รวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ
าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา
รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม า
ติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้
จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วามปลอดภัย
รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน ารต ตง จัด ถานที่ า
าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ําประปา ทรทัศน รวมถึง าติด
ตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอด
ระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ าร
ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ าร
ประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ า
ใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า ฆษณาทาง
วิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ อา าศทาง
วิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

60,000 บาท

น้า : 75/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตาม รง าร รง าร นับ
นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 5 รง าร ดังนี้
1) รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน ด็ ปฐมวัย
2) รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุน าจัด าร รียน าร อน อง
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)
3) รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุน าใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านดอนชัย พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน า
อุป รณ าร รียน า รื่อง บบนั รียน า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
4) รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุน าใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านปา ลา พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน า
อุป รณ าร รียน า รื่อง บบนั รียน า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
5) รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุน าใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ลวง พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน า
อุป รณ าร รียน า รื่อง บบนั รียน า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0816/ ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วนท้องถิ่น ดย
าร บิ ั ผลั ง งิน ้าบัญชี งินฝา ธนา ารในนาม อง ถานศึ ษา
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยที่ 16 มิถุนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารนํารายได้ อง ถานศึ ษาไปจัด รร
ป็น าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2-6 น้าที่ 50-52)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ

จํานวน

709,470 บาท

รวม

1,141,200 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น
- ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผน
ปานชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปายจาราจร รือ ผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับ ง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธ
รูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 76/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

น้า : 77/149

น้า : 78/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

วั ดุงานบ้านงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด ้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา องน้ํา ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟา ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟา รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟา รวม
ถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟา ระติดน้ําร้อน ระติดน้ํา ็ง ถัง
ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ม ผ้าปู ตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 79/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

าอา าร ริม (นม)

จํานวน

1,071,200 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อจัดจ้างอา าร ริม (นม) จํานวน 2 รง าร ดังนี้
1. รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) ด็
ประถมศึ ษา จํานวน 7 ง จํานวน 840,320 บาท
2. รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) ด็
ปฐมวัย จํานวน 4 ง จํานวน 230,880 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0816/ ว 2598
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)
วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม
ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รือจานบันทึ
้อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
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- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ
รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ ผง ปนอั ระ รือ ปนพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอาน ละบันทึ ้อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ าษาฯ)

วั ดุ ารศึ ษา

จํานวน

10,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ารศึ ษา รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น ดยจาย ป็น าวั ดุ ารศึ ษา ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ุน บบจําลอง
ภูมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนทําด้วยพลา ติ บาะยึด ยุน บาะมวย
ปล้ํา บาะยู ด ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียน นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา)
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
- พื่อจาย ป็น าไฟฟาใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ รือ อา าร ถานที่ที่อยู
ใน วามดู ลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ดยจาย ป็น าไฟฟา
องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ จํานวน 3
ศูนย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,616,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,616,000 บาท

จํานวน

1,616,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน ด็ ประถมศึ ษา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายตาม รง าร งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลาง
วัน ด็ ประถมศึ ษา ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.) จํานวน 7
ง ประ อบด้วย รง รียนบ้านดอนชัย รง รียนบ้านปา ลา รง รียนบ้านนา
ลวง รง รียนบ้านนาฝาย รง รียนบ้าน ้วย ปง รง รียนบ้านทาวะ รง รียน
บ้าน มพร้าว
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 9 น้าที่ 52)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น าปวย ารชด ชย ารงานที่ ียไปใ ้ อา า มั ร
บริบาลท้องถิ่น รือ าใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าตอบ ทน รือ า
ปวย ารใ ้ ับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง ารบริ าร วน
ตําบล ะอียบ 144,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มั รบริบาลท้องถิ่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2561
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า
มั รบริบาลท้องถิ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ
. 2561
( ํานั งานปลัด)

รวม

616,000 บาท

รวม

364,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารปอง ัน ละ วบ ุม ร ไ ้ ลือดออ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทํา รง าร ง ริม ละรณรง ปอง ัน ร
ไ ้ ลือดออ ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ า
ใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน
ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
น้ํายาพน มอ วัน ําจัดลู น้ํา ละยุงลาย าลู ปลา างน ยูง าน้ํามัน ชื้อ
พลิง ละน้ํามันผ มน้ํายาพน มอ วัน าปาย รง าร าปายประชา
ัมพันธ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา รง าร ตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 1891.3/ว 3362 ลงวัน
ที่ 19 ิง า ม 2556 รื่อง ารดํา นินงานปอง ัน ละ วาม ุม าร
ระบาด อง ร ไ ้ ลือดออ
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภา ม 2541 รื่อง าใช้จายใน ารจัดงานตางๆ ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
ิง า ม 2555 รื่อง ซั ซ้อม อม ้าใจ ี่ยว ับ าใช้จายใน ารจัดงาน
ตางๆ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 น้า 58)
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รง ารรณรง ละ ง ริม าร ัด ย ยะที่ต้นทาง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินรณรง ละ ง ริม าร ัด ย ยะที่
ต้นทาง ดยมี าใช้จายประ อบด้วย ดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
วั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด รง าร าวั ดุ าปาย รง าร ปาย
ประชา ัมพันธ ปายรณรง าน้ําดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน รง าร า
จ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอ??านาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบร้อย อง
บ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลา ม 2560
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลุมพื้นที่ใน ารจัด าร ยะ
มูลฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มีนา ม 2561
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 58 )

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 87/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต. ะ อียบ รวมใจ ัด ย ยะ รั ษ ิ่ง วดล้อม
พื่อชุมชน ะอาด ละปลอด ร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต. ะ
อียบ รวมใจ ัด ย ยะ รั ษ ิ่ง วดล้อม พื่อชุมชน ะอาด ละปลอด ร
ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด รง าร า
วั ดุ าปาย รง าร ปายประชา ัมพันธ ปายรณรง าน้ําดื่ม น้ําใช้ใน
ารดํา นิน รง าร าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ
ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอ??านาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบร้อย อง
บ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลา ม 2560
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลุมพื้นที่ใน ารจัด าร ยะ
มูลฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มีนา ม 2561
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 58 )

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 88/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร ง ริม ารดํา นินงาน ละบริ าร ารจัดระบบ าร พทยฉุ ฉิน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง าร ง ริม ารดํา นินงาน ละ
บริ าร ารจัดระบบ าร พทยฉุ ฉิน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุ
อุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด รง าร าวั ดุ าปาย รง าร ปายประชา
ัมพันธ ปายรณรง าน้ําดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
2) นัง ือ ถาบัน าร พทยฉุ ฉิน งชาติ ที่ พฉ. 08/1465 ลงวันที่ 16
ิง า ม 2553
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 658 ลงวันที่ 25
ม รา ม 2553
4) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 น้า 58)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 89/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร ง ริมร้าน ้าปลอด ฟมตําบล ะ อียบ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง าร ง ริมร้าน ้าปลอด ฟมตําบล
ะ อียบ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด
รง าร าวั ดุ าปาย รง าร ปายประชา ัมพันธ ปายรณรง าน้ํา
ดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน รง าร าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอ??านาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบร้อย อง
บ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลา ม 2560
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลุมพื้นที่ใน ารจัด าร ยะ
มูลฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มีนา ม 2561
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 58)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 90/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัย จา ร พิษ ุนั บ้า ตามปณิธาน อง ศ.ดร. จํานวน
ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้าฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั ราช ุมารี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง าร ัตวปลอด ร น
ปลอดภัย จา ร พิษ ุนั บ้า ตามปณิธาน อง ศ.ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ
จ้าฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั ราช ุมารี ดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
วั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด รง าร าวั ดุ าปาย รง าร ปาย
ประชา ัมพันธ ปายรณรง าวั ซีน ร พิษ ุนั บ้า พร้อมอุป รณ าน้ํา
ดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน รง าร าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
ม รา ม 2560
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1745
ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560
3) นัง รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 มษายน 2561
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 น้า 58)
ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

100,000 บาท

น้า : 91/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- พื่อจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร ละ าร พทย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
ป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ชุด รื่องมือผาตัด ที่
วาง รวย ้ว ระบอ ตวง บ้า ลอม ูฟัง (Stethoscope) ปล าม น
ไ ้ ีมถอนฟัน รื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง รื่องนึ่ง รื่องมือวิทยา
ศา ตร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ทรายอะ บท าน้ํายาพน มอ วัน ําจัดลู น้ํา ละยุง
ลาย วั ซีน ําลี ละผ้าพัน ผล วชภัณฑ อล อฮอล ฟิลม อ ซ รย มี
ภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ ลือด ายยาง ลู ยาง ลอด ้ว ลวด ชื่อม
งิน ถุง งิน ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ ัตว ลี้ยง พื่อ ารทดลอง รือวิทยาศา ตร
รือ าร พทย ลอด อ ซ รยฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานนั งานปลัด)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 92/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

งบลงทุน

รวม

52,000 บาท

รวม

52,000 บาท

ตียง ํา รับ ลื่อนย้ายผู้ปวย

จํานวน

32,000 บาท

- พื่อจัด า ตียง ํา รับ ลื่อนย้ายผู้ปวย จํานวน 1 ลัง
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( ํานั งานปลัด)
ถังออ ซิ จน พร้อมอุป รณ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจัด าถังออ ซิ จนพร้อมอุป รณ จํานวน 1 ถัง
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( ํานั งานปลัด)
งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน อ ชน
รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ ใ ้ ับ
รรม าร มูบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 1 บ้านดอน
ชัย จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 60)
2. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 2 บ้านนา
ฝาย จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 น้าที่ 60)
3. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 3 บ้านปา
ลา จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 9 น้าที่ 60)
4. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 4 บ้านนา ลวง
จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 10 น้าที่ 60)
5. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 5 บ้าน ม ต้น
จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
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( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11 น้าที่ 61)
6. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 6 บ้านดอน ้ว
จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 12 น้าที่ 61)
7. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 7 บ้าน ้วย ปง
จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13 น้าที่ 61)
8. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 8 บ้านทาวะ
จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 14 น้าที่ 61)
9. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 9 บ้านดอนชัย ั
ทอง จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 15 น้าที่ 62)
10. อุด นุน รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 10 บ้านปา ลา นือ
จํานวน 20,000 บาท จํานวน 3 รง าร
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 16 น้าที่ 62)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้

น้า : 93/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประ าศ ณะ รรม าร าร ระจายอํานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นุน ององ ารบริ าร
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตําบลใน ารใ ้บริ าร
าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งินอุด นุนทั่วไปด้าน
าธารณ ุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2560 รื่อง นวทาง ารดํา นิน รง ารพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ พิ่ม ติม
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอุด นุนทั่วไปด้าน
าธารณ ุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ น้าที่ )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าจ้างลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น าจ้างลู จ้างประจํา ละ งินปรับปรุง งิน ดือน องลู จ้าง
ประจํา 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 262,560 บาท ดยจาย
ใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) นั พัฒนาชุม จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี ดังนี้
1) ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง
ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง
ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561
(3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ ารบริ าร วน
ตําบลได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

497,360 บาท

รวม

262,560 บาท

รวม

262,560 บาท

จํานวน

262,560 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบลตาม
ิทธิที่ วรจะได้รับ จํานวน
5,800 บาท ได้
1. นายนฤพนธ ศรี ําภา บุตรจํานวน 1 น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
(2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
(4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(5) นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน
( อง าร ึ ษาฯ)

รวม

219,800 บาท

รวม

5,800 บาท

จํานวน

5,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

194,000 บาท

จํานวน

89,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า
ําจัด ิ่งปฏิ ูล
าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย
พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) า
ธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ํา
พิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง
รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
(4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( อง ารศึ ษาฯ)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
วนตําบล รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

30,000 บาท
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รง ารพัฒนาศั ยภาพ รือ ายผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง ารพัฒนาศั ยภาพ รือ ายผู้ ูง
อายุ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญ
มารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล าใช้จาย ี่ยว ับ
ถานที่ ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน าร
จัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มา
รั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ํา
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา
รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ
ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้
ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ อง
รางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ
อา าศทางวิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 น้าที่ 57)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 100/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร ง ริม ุณภาพชีวิตชน ผาอา า
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง าร ง ริม ุณภาพชีวิตชน ผาอา
า ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญ
มารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล าใช้จาย ี่ยว ับ
ถานที่ ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน าร
จัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มา
รั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ํา
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา
รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ
ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้
ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ อง
รางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ
อา าศทางวิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 57)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 101/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร ง ริมผู้ ูงอายุ ผู้พิ าร ใ ใจ ุ ภาพ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง าร ง ริมผู้ ูงอายุ ผู้พิ าร ใ ใจ
ุ ภาพ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่
ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล าใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่
จัดงาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน
ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มา
รั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ํา
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา
รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ
ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้
ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ อง
รางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ
อา าศทางวิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 57)

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 102/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร ง ริมอาชีพจั ร านไม้ไผ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง าร ง ริมอาชีพจั ร านไม้ไผ ดยมี
าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน
ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า
ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม
าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้
จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วามปลอดภัย
รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน ารต ตง จัด ถานที่ า
าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ําประปา ทรทัศน รวมถึง าติด
ตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอด
ระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ าร
ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ าร
ประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ า
ใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า ฆษณาทาง
วิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ อา าศทาง
วิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 57)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 103/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

รง าร ริม ร้าง รือ ายผู้พิ ารตําบล ะ อียบ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง าร ริม ร้าง รือ ายผู้พิ ารตําบล ะ
อียบ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่
ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล าใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่
จัดงาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน
ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มา
รั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ํา
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา
รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ
ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้
ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ อง
รางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ
อา าศทางวิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 น้าที่ 57)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ าํ นั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผน
ปานชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปายจาราจร รือ ผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับ ง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน)
นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธรูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
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ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)

วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม
ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รือจานบันทึ
้อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ
รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า

จํานวน

10,000 บาท
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ซอม ลาง ดังนี้ ผง ปนอั ระ รือ ปนพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอาน ละบันทึ ้อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษาฯ)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รุภัณฑงานบ้านงาน รัว
รื่องทําน้ําร้อน - ย็น 2 อ
- พื่อจัด า รื่องทําน้ําร้อน – ย็น 2 อ จํานวน 1 รื่อง
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( อง ารศึ ษาฯ)
ชุดรับ
- พื่อจัด าชุดรับ ( นาด ล็ ) จํานวน 1 ชุด
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ)
( อง ารศึ ษาฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

189,743 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

189,743 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

139,743 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าธรรม นียม
ตางๆ าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟา ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( องชาง)
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

119,743 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา าวั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( องชาง)

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
- พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
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1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟา รื่องวัด ระ ไฟฟา รื่องวัด รงดัน
ไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟา รื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิว ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยุทรานซิต ตอร ละชิ้น วน
วิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร
มูฟวิ่ง อย อม ดน ซอร า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ
าอา าศ ํา รับวิทยุ รื่องรับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ ดอ ลํา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

95,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง าร ง ันฟุตบอล ยาวชนต้านยา พติด
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง าร ง ันฟุตบอล ยาวชนต้านยา พ
ติด ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าชุด ีฬา าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา ารวาง ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอลล าใช้จายอื่น ได้ า ชา รือ า
ตรียม นาม ง ัน าอุป รณ ีฬา าตอบ ทน จ้า น้าที่ประจํา นาม า
ตอบ ทน จ้า น้าที่จัด าร ง ัน ีฬา าตอบ ทน รรม ารตัด ิน าจัดทํา
ปายชื่อ รือทีมผู้ ้ารวม ง ัน ละ รือ าจัดทํา ียรติบัตร รือประ าศ
ียรติ ุณ า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ าร ง ัน พื่อ ป็น าร
ประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัล พื่อมอบใ ้ผู้ชนะ าร ง ัน าใช้จาย
อื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปิด-ปิด าร ง ัน ีฬา ริ้ว บวน ีฬา าธิต า วชภัณฑ
ละอุป รณ วชภัณฑ าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ได้ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน าร
จัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มา
รั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ํา
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา
รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 54)
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รง าร นับ นุน ด็ ละ ยาวชน ้ารวม าร ง ัน ีฬา ับ นวยงานอื่น
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง าร นับ นุน ด็ ละ ยาวชน ้ารวม
าร ง ัน ีฬา ับ นวยงานอื่น ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าชุด ีฬา า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารวาง ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอลล าใช้
จายอื่น ได้ า ชา รือ า ตรียม นาม ง ัน าอุป รณ ีฬา าตอบ ทน
จ้า น้าที่ประจํา นาม าตอบ ทน จ้า น้าที่จัด าร ง ัน ีฬา าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน าจัดทําปายชื่อ รือทีมผู้ ้ารวม ง ัน ละ รือ าจัดทํา
ียรติบัตร รือประ าศ ียรติ ุณ า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ าร
ง ัน พื่อ ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัล พื่อมอบใ ้ผู้ชนะ
าร ง ัน าใช้จายอื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปิด-ปิด าร ง ัน ีฬา ริ้ว
บวน ีฬา าธิต า วชภัณฑ ละอุป รณ วชภัณฑ าใช้จาย ี่ยว ับ ถาน
ที่ ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุ
อุป รณที่จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ
ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วาม
ปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม
ะอาด าใช้จายใน ารต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ
ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ําประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชา
อุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่
จัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 56)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวน

15,000 บาท

รวม

190,000 บาท

น้า : 112/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารจัดงานประ พณีท้องถิ่น

จํานวน

190,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารประ พณีรท้องถิ่น จํานวน 5
ิจ รรม ได้
1. ิจ รรมประ พณีท้องถิ่นรวม ับ นวยงานอื่น
2. ิจ รรมทําบุญตั บาตรตาน ้าวใ ม
3. ิจ รรม ลอ ทียนพรรษา
4. ิจ รรมงานประ พณี ง รานต
5. ิจ รรม ืบ านประ พณีชน ผาอา า
ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมา
รวมงาน ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล าใช้จาย ี่ยว ับ
ถานที่ ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน าร
จัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มา
รั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟา น้ํา
ประปา ทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา
รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ
ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้
ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ อง
รางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ
อา าศทางวิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทําปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2-6 น้าที่ 54-56)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี 2 อัตรา จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 692,760 บาท ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร องชาง จํานวน 1 ตํา นง
(2) นายชาง ยธา จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
-1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วน
ท้องถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิ ายน 2558
) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง

รวม

1,906,080 บาท

รวม

1,438,080 บาท

รวม

1,438,080 บาท

จํานวน

692,760 บาท
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มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วน
ท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( องชาง)

งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงผู้อํานวย าร องชาง ในอัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ ้าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจําตํา นง พ.ศ. 2538 ละที่ ้ไ
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา
งิน ดือน ้าราช าร ละลู จ้างประจํา วนราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
8) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
9) นัง ือจัง วัด พร ที่ พร 0023.2/ว 1840 ลงวันที่ 10 พฤษภา ม 2559
รื่อง ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 6)
10) ํา ั่งอง ารบริ าร วนตําบล ะ อียบ รื่อง ใ ้พนั งาน วนตําบล าย
งานผู้บริ ารได้รับ งินประจําตํา นง ละ าตอบ ทนราย ดือน ั่ง ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม พ.ศ. 2559
( องชาง)
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าจ้างลู จ้างประจํา

จํานวน

225,480 บาท

จํานวน

438,600 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้างลู จ้างประจํา ละ งินปรับปรุง งิน ดือน องลู จ้าง
ประจํา 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 225,480 บาท ดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) นายชาง ยธา จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี ดังนี้
1)ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง
ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2)ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา าจ้าง
ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่นได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ
.ศ2561
(3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ ารบริ าร วน
ตําบลได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
( องชาง)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง 3 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 438,600 บาท ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนายชาง ยธา) จํานวน 1 ตํา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งานจดมาตรน้ํา) จํานวน 1 ตํา นง
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ( จ้าพนั งานธุร าร) จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ าร ํา นดอัตรา งิน ดือน ลละประ ยชนตอบ ทนอื่น ฉบับที่ 3
พ.ศ.2557 ลงวันที่ 1 ิง า ม 2557
( องชาง)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจ้าง 3
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 39,240 บาท
ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนายชาง ยธา)
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (พนั งานจดมาตรน้ํา)
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ( จ้าพนั งานธุร าร)
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด พร รื่อง ลั ณฑ าร
ใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตําบล
ได้รับ งิน าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558
3) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
อง ้าราช าร ละลู จ้างประจํา วนราช าร พ.ศ.2548 ละ ้ไ พิ่ม
ติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
( องชาง)

จํานวน

39,240 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

460,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

(1) พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผู้รับผิดชอบ ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ จํานวน 10,000 บาท ตามพระราช
บัญญัติ ละ นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ พ.ศ
. 2560
2) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ
รรม าร
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1966
ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง จ้ง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
( องชาง)
า ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบ้าน
อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
( องชาง)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่
วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( องชาง)
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ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย อ าร า
ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) าธรรม นียมตางๆ าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา า
จ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภท
นี้ าติดตั้งไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( องชาง)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
า ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู้
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( องชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด

จํานวน
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รวม

150,000 บาท

จํานวน
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ล็

รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผน
ปานชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนปายจาราจร รือ ผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับ ง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธ
รูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ
ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ ฟม มุดบัญชี มุดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
- พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
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3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟา รื่องวัด ระ ไฟฟา รื่องวัด รงดัน
ไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟา รื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิว ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยุทรานซิต ตอร ละชิ้น วน
วิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร
มูฟวิ่ง อย อม ดน ซอร า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ
าอา าศ ํา รับวิทยุ รื่องรับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ ดอ ลํา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- พื่อจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร ละ าร พทย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
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ป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ชุด รื่องมือผาตัด ที่
วาง รวย ้ว ระบอ ตวง บ้า ลอม ูฟัง (Stethoscope) ปล าม น
ไ ้ ีมถอนฟัน รื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง รื่องนึ่ง รื่องมือวิทยา
ศา ตร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ทรายอะ บท าน้ํายาพน มอ วัน ําจัดลู น้ํา ละยุง
ลาย วั ซีน ําลี ละผ้าพัน ผล วชภัณฑ อล อฮอล ฟิลม อ ซ รย มี
ภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ ลือด ายยาง ลู ยาง ลอด ้ว ลวด ชื่อม
งิน ถุง งิน ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ ัตว ลี้ยง พื่อ ารทดลอง รือวิทยาศา ตร
รือ าร พทย ลอด อ ซ รยฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
5) ประ ภทวั ดุ ํารวจ
จํานวน 5,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํารวจ รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
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ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํารวจ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ บันไดอลูมิ นียม รื่องมือ
ะ ลั รื่องมือดึง าย ทรศัพท ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียน นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม
ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
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20,000 บาท
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นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ผน รือจานบันทึ
้อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ
รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ
รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ ผง ปนอั ระ รือ ปนพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอาน ละบันทึ ้อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียน นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
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วั ดุ ํารวจ
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํารวจ รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ ํารวจ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ บันไดอลูมิ นียม รื่องมือ
ะ ลั รื่องมือดึง าย ทรศัพท ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียน นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน
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ค่าสาธารณูปโภค
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

8,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ชน า ทรภาพ ( ทร
าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว
ทียม าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด
ละ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น ละใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ าใช้
จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
ตู้ ็บ ฟม
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อตู้ ็บ ฟม จํานวน 1 ตู้
- ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้น
ฐาน รุภัณฑ ํานั งาน ดังนี้
1) ตู้ ็บ ฟม 40 ชอง นาด ว้าง 99.2 x ยาว 31.1 x ูง 176.2 ซนติ มตร
2) ตัวตู้ผลิตจา ผน ล็ พับ ึ้นรูป ริม วาม ็ง รง
3) ามารถ ็บ ฟมได้ 40 ชอง
4) มีล้อ ผลิตจา พลา ติ มี วาม ็ง รง พิ่ม วาม ะดว ใน าร ลื่อนย้าย
( องชาง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,229,060 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

164,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม

84,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา าวั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า
าธารณูป ภ
( องชาง)

ค่าวัสดุ

น้า : 132/149

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

84,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/9/2562 14:31:32

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ร้าง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ อ ร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน ถ ้วม อางล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ตะปู ล็ ้น ปรงทา ี ปูน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ า
ซอม ลาง ดังนี้ ทอน้ํา ละอุป รณประปา ทอน้ําบาดาล
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)

น้า : 133/149

น้า : 134/149
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งบลงทุน

รวม

2,065,060 บาท

รวม

2,065,060 บาท

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) มูที่ 10 บ้านปา ลา นือ จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) มู
ที่ 10 บ้านปา ลา นือ ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด
พร (บริ วณบ้านนาย มบัติ ําปวง-บ้านนายประ ยัด พุทธา ) ว้าง 4.00
ม. ยาว 93.00 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 372 ตร.ม
. งบประมาณ 200,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 64 น้าที่ 43)
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) มูที่ 5 บ้าน ม ต้น
จํานวน

198,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณูป ภ

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) มู
ที่ 5 บ้าน ม ต้น ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด พร (บริ วณบ้าน
นายอุทัย ันทะบุตร-บ้านนายปาน ทพ ไชยภิ าร ) ว้าง 3.00 ม
. ยาว 120.00 ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 360 ตร.ม
. งบประมาณ 198,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 47 น้าที่ 40)
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รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) มูที่ 6 บ้านดอน ้ว

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) มู
ที่ 6 บ้านดอน ้ว ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด พร (บริ วณบ้าน
นายบุญชวย ผัด ัน-บ้านนายพูน ันทะรั ษ ) ว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00
ม. นา 0.15 ม. รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 372 ตร.ม. งบ
ประมาณ 200,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 78 น้าที่ 45)
รง าร อ ร้างถัง ็บน้ํา นาด 50 ลบ.ม. มูที่ 4 บ้านนา ลวง
จํานวน

151,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างถัง ็บน้ํา นาด 50 ลบ.ม. มูที่ 4
บ้านนา ลวง ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด พร อ ร้างถัง ็บ
น้ํา นาด 50 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง งบประมาณ 151,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 89 น้าที่ 47)

น้า : 136/149
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รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. ที่ทํา าร อบต. ะ อียบ มูที่ 6 บ้าน
ดอน ้ว
- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. ที่ทํา าร อบต
. ะ อียบ มูที่ 6 บ้านดอน ้ว ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด
พร ปา ว้าง 0.30 ม. ลึ 0.30 ม. ยาว 20.00 ม. นา 0.12 ม
. งบประมาณ 49,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 95 น้าที่ 49)
รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มูที่ 8 บ้านทาวะ
- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มูที่ 8 บ้าน
ดอน ้ว ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด พร (บริ วณบ้านนาย
บัญญัติ ้ว ุ - บ้านนายปัน ไช ย) รางระบายน้ํา ล.ปา ว้าง 0.40 ม
. ลึ 0.40 ม. ยาว 90.00 ม. นา 0.12 ม. พร้อมฝาปิดรางระบาย
น้ํา ล. ละวางทอระบายน้ํา ล. นาด ? 0.30 ม. จํานวน 9
ทอน งบประมาณ 200,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 14 น้าที่ 35)

จํานวน

49,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

น้า : 137/149
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รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มูที่ 1 บ้านดอนชัย

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ล. มูที่ 1 บ้าน
ดอนชัย ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด พร ปา ว้าง 0.35
มตร ลึ 0.50 มตร ยาว 70 มตร นา 0.12 มตร พร้อมฝาปิด
ราง ล. งบประมาณ 200,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 46)
รง าร อ ร้างรางริน ล. งน้ํา พื่อ าร ษตร มูที่ 3 บ้านปา ลา

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างรางริน ล. งน้ํา พื่อ าร
ษตร มูที่ 3 บ้านปา ลา ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด
พร (จา บริ วณบ้านนางมาลัย ศรี ้ว -บริ วณ น้า รง รียนบ้านปา
ลา) ชวงที่ 1 ปา ว้าง 0.40 มตร ลึ 0.40 มตร ยาว 67.00
มตร นา 0.12 มตร ชวงที่ 2 ปา ว้าง 0.60 มตร ลึ 0.60
มตร ยาว 55.00 มตร นา 0.12 มตร งบประมาณ 200,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 28 น้าที่ 37)

น้า : 138/149
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รง าร อ ร้างรางริน ล. งน้ํา พื่อ าร ษตร มูที่ 7 บ้าน ้วย ปง

จํานวน

142,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างรางริน ล. งน้ํา พื่อ าร
ษตร มูที่ 7 บ้าน ้วย ปง ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด
พร (จา บริ วณที่นานายมูล บุญชวย -ที่นานาย ุจิน ธรรม ันธ) ชวงที่ 1
ปา ว้าง 0.40 มตร ลึ 0.40 มตร ยาว 30.00 มตร นา 0.12
มตร ชวงที่ 2 ปา ว้าง 0.40 มตร ลึ 0.40 มตร ยาว 33.00
มตร นา 0.12 มตร งบประมาณ 142,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 น้าที่ 34)
รง าร อ ร้างรางริน ล. งน้ํา พื่อ าร ษตร มูที่ 9 บ้านดอนชัย ั ทอง จํานวน

230,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง าร อ ร้างรางริน ล. งน้ํา พื่อ าร ษตร มู
ที่ 9 บ้านดอนชัย ั ทอง ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด
พร (บริ วณบ้านนางไ ว ศรี ําภา - บ้านนาง ุภาพรรณ ศรี ําภา) ชวงที่ 1
รางริน ล.ปา ว้าง 0.80 มตร ูง 0.80 มตร นา 0.15 ม
. ยาว 15.00 มตร พร้อมฝาปิด ล. ชวงที่ 2 รางริน ล
.ปา ว้าง 0.80 มตร ูง 0.80 มตร นา 0.15 ม. ยาว 35.00
มตร (ฝาปิดตาย ล.) งบประมาณ 230,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 34)
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รง ารปรับปรุงถนนลู รัง าย ้วย ม ต้น มูที่ 2 บ้านนาฝาย

จํานวน

165,000 บาท

จํานวน

130,060 บาท

พื่อจาย ป็น าดํา นิน รง ารปรับปรุงถนนลู รัง าย ้วย ม ต้น มูที่ 2
บ้านนาฝาย ตําบล ะ อียบ อํา ภอ อง จัง วัด พร (บริ วณที่ดิน
นายมง ล ้ว ุ ถึงที่ดินนาย ําฝาย อุปละ ชวงที่ 1 ว้าง 3.00
มตร ยาว 1,000 มตร ลงลู รัง นา 0.20 มตร ดย ฉลี่ย รือมีพื้นที่ไม
น้อย วา 3,000 ตาราง มตร ชวงที่ 2 ว้าง 3.00 มตร ยาว 1,000
มตร ปรับพื้นที่ผิวจราจร งบประมาณ 165,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
( องชาง)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 66 น้าที่ 43)
าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
าจ้างออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

40,100 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

33,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

13,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารปลู ปา ฉลิมพระ ียรติ ดยมี
าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด รง าร าวั ดุ
าร ษตร ชน ญ้า ฝ ต้นไม้ ปุ๋ย าปาย รง าร ปายประชา
ัมพันธ ปายรณรง าน้ําดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 น้าที่ 66)
รง ารปลู ญ้า ฝ
จํานวน

3,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารปลู ปา ฉลิมพระ ียรติ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารปลู ญ้า ฝ ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด รง าร าวั ดุ าร
ษตร ชน ญ้า ฝ ต้นไม้ ปุ๋ย าปาย รง าร ปายประชา ัมพันธ ปาย
รณรง าน้ําดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน รง าร าจ้าง มาบริ าร ละ า
ใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 น้าที่ 66)
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รง ารรั ษน้ํา รั ษปา รั ผนดิน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน รง ารรั ษน้ํา รั ษปา รั ผนดิน ดย
มี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด รง าร าวั ดุ
าร ษตร ชน ญ้า ฝ ต้นไม้ ปุ๋ย าปาย รง าร ปายประชา
ัมพันธ ปายรณรง าน้ําดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน รง าร าจ้าง
มาบริ าร ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั งานปลัด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 น้าที่ 67)

จํานวน

5,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ าร ษตร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจาย ป็น าวั ดุ าร ษตร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม ุ้ม า ดังนี้ ียว ปริง
ลอร (Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ ราดซี่พรวนดินระ วาง
ถว รื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ อวน( ํา ร็จรูป) ระชังฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ปุ๋ย ยาปอง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว พันธุ
ัตวปี ละ ัตวน้ํา วั ดุ พาะชํา อุป รณใน าร ยายพันธพืช ชน ใบ
มีด ชือ ผู้ใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ปอง ัน พิษฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจํา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั งานปลัด)

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

7,100 บาท

รวม

7,100 บาท

จํานวน

7,100 บาท

รวม

11,034,567 บาท

รวม

11,034,567 บาท

รวม

11,034,567 บาท

จํานวน

98,800 บาท

รุภัณฑ าร ษตร
รื่อง ูบน้ํา
- พื่อจัด า รื่อง ูบน้ํา บบ อย ง รื่อง บนซิน ูบน้ําได้ 450 ลิตรตอ
นาที จํานวน 1 รื่อง ดยมี ุณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งานประมาณ ธันวา ม 2561
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ้า องทุนประ ัน ัง ม
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 ม รา ม 2557
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557
- พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้ ผู้ ูงอายุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15
ม รา ม พ.ศ. 2556 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติตามระ บียบระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับ
รง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ัง มใ ้ ผู้พิ าร ละทุพพลภาพ รง าร
นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ัง ม ผู้ด้อย อ า ทาง ัง ม ละ รง าร
ร้าง ลั ประ ันรายได้ใ ้ ผู้ ูงอายุ

จํานวน

7,552,800 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร
- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้ นพิ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย วามพิ าร
ใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วามพิ ารใ ้
นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15
ม รา ม พ.ศ. 2556 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติตามระ บียบระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารจาย บี้ย วามพิ าร ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับ
รง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ัง มใ ้ ผู้พิ าร ละทุพพลภาพ รง าร
นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ัง ม ผู้ด้อย อ า ทาง ัง ม ละ รง าร
ร้าง ลั ประ ันรายได้ใ ้ ผู้ ูงอายุ

จํานวน

2,851,200 บาท
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บี้ยยังชีพผู้ปวย อด

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้ ผู้ปวย อด ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จา ผู้บริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้อ 16 ละ ้อ 17
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับ
รง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ัง มใ ้ ผู้พิ าร ละทุพพลภาพ รง าร
นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ัง ม ผู้ด้อย อ า ทาง ัง ม ละ รง าร
ร้าง ลั ประ ันรายได้ใ ้ ผู้ ูงอายุ
ํารองจาย
- พื่อ ํารองจาย ป็นรายจายที่ตั้งไว้ พื่อใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย
ิด ึ้น รือบรร ทาปัญ า วาม ดือนร้อน องประชาชน ป็น วนรวม ทา
นั้น ละใน ารชวย ลืออง รป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ
าธารณภัย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนา ม 2545 รื่อง ารชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2554 รื่อง ารชวย ลือผู้ประ บอุท ภัย น้ําทวมฉับ
พลัน น้ําปาไ ล ลา ละน้ําล้นตลิ่ง
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารใช้จายงบประมาณ พื่อชวย ลือ
ประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2/ว 76
ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558 รื่อง าร ตรียม ารปอง ัน ละ ้ไ ปัญ า
ภัย นาว
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
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มุ ภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี ารปฏิบัติ ํา รับอง รป รอง
วนท้องถิ่นใน ารชวย ลืออง รป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่
ประ บ าธารณภัยตามพระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2560
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8
มีนา ม 2560
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5
มีนา ม 2561 รื่อง ารปอง ัน ละ ้ไ ปัญ าไฟปา ละ มอ
วัน ปี 2561
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1064 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2560 รื่อง าร ตรียม ารปอง ัน ละ
้ไ ปัญ าปอง ันอุท ภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไ ล ลา ละดิน
ถลม ปี 2560
10) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รื่อง
11) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1520
ลงวันที่ 2 ิง า ม 2560
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560
13) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
14) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1077
ลงวันที่ 17 มษายน 2561

รายจายตาม ้อผู พัน
องทุน งินทด ทน (ตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน ฉบับที่ 2 2561)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ้า องทุน งินทด ทน
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
ธันวา ม 2561

จํานวน

3,960 บาท
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตําบล ะ อียบ
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ อบต. ไมน้อย
วา ร้อยละ 50 อง าบริ าร าธารณ ุ ที่ได้รับจา องทุน ลั ประ ัน
ุ ภาพ งชาติ
- ป็นไปตามประ าศ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม าร าร ระจายอํานาจใ ้ อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นุน ององ ารบริ ารจัง วัด ทศบาล ละ
อง ารบริ าร วนตําบลใน ารใ ้บริ าร าธารณะ ลงวันที่ 23
พฤศจิ ายน 2552
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ รื่อง าร ํา น
ด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่นดํา นินงาน ละ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ ในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที่ 30 พฤษภา ม 2557
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2553 รื่อง อบถาม ารตั้งงบประมาณ มวด งินอุด นุน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 2199
ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารดํา นินงาน องทุน ลั ประ ัน
ุ ภาพ
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวัน
ที่ 26 ร ฎา ม 2554
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว
1202 ลงวันที่ 17 ร ฎา ม 2557 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ราย าร งินอุด นุนทั่ว
ไป : ํา รับ ง ราะ บี้ยยังชีพผู้ปวย อด ละ าร นับ นุน ารบริ าร
าธารณ ุ ละราย ารรายจายที่ ป็นภาระผู พัน ( าร บทบ องทุน ลั
ประ ัน ุ ภาพ)

จํานวน

85,000 บาท
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งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( .บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 ดย ํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 องประมาณ ารรายรับทุ
ประ ภทประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร งิน
ู้ งินที่มีผู้อุทิศใ ้/ งินบริจา ละ งินอุด นุน) ดยในปี 2563 ได้
ประมาณ ารไว้ที่ 34,197,460 บาท ํานวณได้ ดังนี้ 34,197,460 –
15,916,820 = 18,280,640 X 1/100 = 182,806.40 บาท ตามพระ
ราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม าร ง
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561
4) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
( ํานั งานปลัด)

จํานวน

182,807 บาท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

กองทุนเงินทดแทน
(ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน ฉบับที่ 2
2561)

3,960

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตาบลสะ
เอียบ

85,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

98,800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

182,807

สารองจ่าย

200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

7,552,800

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,851,200

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 2/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

กองทุนเงินทดแทน
(ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน ฉบับที่ 2
2561)

3,960

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตาบลสะ
เอียบ

85,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

98,800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,552,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

182,807

สารองจ่าย

200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,851,200
42,120

42,120

1,886,400

1,886,400

หน้า : 3/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

438,600

517,800

39,240

48,000

692,760

1,868,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

21,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

225,480

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน

30,000

262,560
42,000
5,800

84,600
144,000
30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

200,000

20,000

89,000

185,300

หน้า : 4/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

86,400

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120

1,018,680

1,975,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

84,000

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

119,940

207,180

3,404,160

5,965,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

21,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

488,040

เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000

168,000

252,000

55,000

175,400

150,000

334,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

60,000
5,000

5,000

10,000

1,300,000

1,794,300

หน้า : 5/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้ง
ค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
โครงการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนต้านยาเสพติด

30,000

80,000

100,000

หน้า : 6/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

15,000

15,000

60,000

60,000

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

10,000

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000

200,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้ง

200,000

200,000

ค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

100,000

130,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนต้านยาเสพติด

80,000

หน้า : 7/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

190,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์
โครงการปกป้องสถาบัน
คาสัญของชาติเพื่อเสริม
สร้างความสมานฉันท์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี
โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

5,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก

3,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

20,000

หน้า : 8/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น

190,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

30,000

30,000

โครงการปกป้องสถาบัน
คาสัญของชาติเพื่อเสริม
สร้างความสมานฉันท์

5,000

5,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี
โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

15,000

15,000

5,000

5,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

5,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก

3,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

20,000

20,000

หน้า : 9/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรักษ์น้า รักษ์
ป่า รักแผ่นดิน

20,000

5,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สะเอียบ ร่วม
ใจคัดแยกขยะ รักษ์สิ่ง
แวดล้อม เพื่อชุมชน
สะอาดและปลอดโรค

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานและบริหาร
การจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตชนเผ่าอา
ข่า

20,000

หน้า : 10/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

100,000

รวม

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

20,000

โครงการรักษ์น้า รักษ์
ป่า รักแผ่นดิน

5,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สะเอียบ ร่วม
ใจคัดแยกขยะ รักษ์สิ่ง
แวดล้อม เพื่อชุมชน
สะอาดและปลอดโรค

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานและบริหาร
การจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตชนเผ่าอา
ข่า

20,000

หน้า : 11/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการส่งเสริมผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ใส่ใจ
สุขภาพ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

15,000

โครงการส่งเสริมร้านค้า
ปลอดโฟมตาบลสะ
เอียบ

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
จักรสานไม้ไผ่

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับหน่วย
งานอื่น

709,470

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ของ ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี
โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายผู้พิการตาบลสะ
เอียบ

50,000

10,000

หน้า : 12/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการส่งเสริมผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ใส่ใจ
สุขภาพ

15,000

โครงการส่งเสริมร้านค้า
ปลอดโฟมตาบลสะ
เอียบ

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
จักรสานไม้ไผ่

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

709,470

โครงการสนับสนุนเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับหน่วย
งานอื่น

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ของ ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี

50,000

โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายผู้พิการตาบลสะ
เอียบ

10,000

หน้า : 13/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

สนับสนุนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้สอย

สนับสนุนศูนย์อานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดตาบลสะ
เอียบ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

80,000

119,743

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

วัสดุสารวจ

10,000

30,000

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบดาเนินงาน

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

1,071,200
20,000

วัสดุก่อสร้าง

84,000

วัสดุสานักงาน

25,000

วัสดุการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

40,000
10,000

10,000

10,000

หน้า : 14/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

สนับสนุนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้สอย

สนับสนุนศูนย์อานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดตาบลสะ
เอียบ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
200,000

200,000

10,000

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

95,300

295,043

20,000

40,000

65,000

125,000

วัสดุสารวจ

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบดาเนินงาน

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

120,000

300,000

300,000

30,000

30,000
15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000
150,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,071,200

วัสดุการเกษตร

20,000

วัสดุก่อสร้าง

84,000

วัสดุสานักงาน

110,000

วัสดุการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

185,000
10,000

25,000

45,000

หน้า : 15/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าไฟฟ้า
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
15,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เครื่องปรับอากาศ
ตู้เก็บแฟ้ม

8,000

ตู้เหล็ก 2 บาน
ตู้เหล็ก 20 ช่อง
โต๊ะคอมพิวเตอร์

5,200

โต๊ะทางาน

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์

22,000

เครื่องพิมพ์
Multifuntion
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องสารองไฟ
จอคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน - เย็น
2 ก๊อก

5,000

หน้า : 16/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าไฟฟ้า
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

300,000

315,000

ค่าบริการไปรษณีย์

12,000

12,000

ค่าบริการโทรศัพท์

30,000

30,000

5,000

5,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เครื่องปรับอากาศ

17,000

17,000

ตู้เก็บแฟ้ม

8,000

ตู้เหล็ก 2 บาน

11,000

11,000

ตู้เหล็ก 20 ช่อง

3,000

3,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์

6,000

11,200

โต๊ะทางาน

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์

22,000

เครื่องพิมพ์
Multifuntion

8,000

8,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก

4,300

4,300

เครื่องสแกนเนอร์

18,000

18,000

เครื่องสารองไฟ

2,500

2,500

จอคอมพิวเตอร์

5,600

5,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน - เย็น
2 ก๊อก

5,000

หน้า : 17/22
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ชุดรับแขก

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้า
ค่าครุภัณฑ์

7,100

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
เตียงสาหรับเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย

32,000

ถังออกซิเจน พร้อม
อุปกรณ์

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (
คสล.) หมู่ที่ 10 บ้าน
ป่าเลาเหนือ

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (
คสล.) หมู่ที่ 5 บ้าน
แม่เต้น

198,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (
คสล.) หมู่ที่ 6 บ้าน
ดอนแก้ว

200,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้า ขนาด 50 ลบ.ม.
หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง

151,000

หน้า : 18/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ชุดรับแขก

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม
10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้า
ค่าครุภัณฑ์

7,100

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
เตียงสาหรับเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย

32,000

ถังออกซิเจน พร้อม
อุปกรณ์

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (
คสล.) หมู่ที่ 10 บ้าน
ป่าเลาเหนือ

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (
คสล.) หมู่ที่ 5 บ้าน
แม่เต้น

198,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (
คสล.) หมู่ที่ 6 บ้าน
ดอนแก้ว

200,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้า ขนาด 50 ลบ.ม.
หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง

151,000

หน้า : 19/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. ที่ทา
การ อบต.สะเอียบ หมู่
ที่ 6 บ้านดอนแก้ว

49,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. หมู่ที่
8 บ้านท่าวะ

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. หมู่ที่
1 บ้านดอนชัย

200,000

โครงการก่อสร้างรางริน
คสล.ส่งน้าเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 3 บ้าน
ป่าเลา

200,000

โครงการก่อสร้างรางริน
คสล.ส่งน้าเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 7 บ้าน
ห้วยโป่ง

142,000

โครงการก่อสร้างรางริน
คสล.ส่งน้าเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 9 บ้าน
ดอนชัยสักทอง

230,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายห้วยแม่เต้น
หมู่ที่ 2 บ้านนาฝาย

165,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

หน้า : 20/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. ที่ทา
การ อบต.สะเอียบ หมู่
ที่ 6 บ้านดอนแก้ว

49,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. หมู่ที่
8 บ้านท่าวะ

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. หมู่ที่
1 บ้านดอนชัย

200,000

โครงการก่อสร้างรางริน
คสล.ส่งน้าเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 3 บ้าน
ป่าเลา

200,000

โครงการก่อสร้างรางริน
คสล.ส่งน้าเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 7 บ้าน
ห้วยโป่ง

142,000

โครงการก่อสร้างรางริน
คสล.ส่งน้าเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 9 บ้าน
ดอนชัยสักทอง

230,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายห้วยแม่เต้น
หมู่ที่ 2 บ้านนาฝาย

165,000

หน้า : 21/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบ
คุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก

130,060

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถม
ศึกษา
รวม

1,616,000

11,034,567

40,100

4,135,140

285,000

189,743

497,360

616,000

6,525,950

หน้า : 22/22

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 14:37:48

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบ
คุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก

130,060

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถม
ศึกษา
รวม

1,616,000

467,000

10,406,600

34,197,460

