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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบลทา รง
อา ภอ บาน ลม จัง วัด พชรบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,160,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,495,845 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,861,280 บาท

รวม

1,966,320 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตราๆ ละ 20,400 บาท/ ดือน ปน งิน 244,800 บาท
ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2
อัตราๆ ละ 11,220 บาท/ ดือน ปน งิน 269,280 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
ละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ( านั ปลัด)
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งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย อง าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
บาท/ ดือน ปน งิน 21,000 บาท
ละตา นงรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2
อัตราๆ ละ 880 บาท/ ดือน ปน งิน 21,120 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
ละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ( านั ปลัด)
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/ ดือน ปน
งิน 21,000 บาท
ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2
อัตราๆ ละ 880 บาท/ ดือน ปน งิน 21,120 บาท
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
ละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ( านั ปลัด)
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งิน าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน ปน
งิน 86,400 บาท
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
ละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ( านั ปลัด)
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
จานวน

1,281,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดือน องประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220
บาท/ ดือน ปน งิน 134,640 บาท
รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตราๆ ละ 9,180 บาท/ ดือน ปน งิน 110,160 บาท
มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12
อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน ปน งิน 1,036,800 บาท
ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน ปน งิน 86,400 บาท
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
ละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557( านั ปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,894,960 บาท

จานวน

3,033,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือนประจาปพนั งาน วนตาบล
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( านั ปลัด, อง ลัง)
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งินประจาตา นง

จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง า รับปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล ัว นา านั ปลัด ละผอานวย าร อง ลัง
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( านั ปลัด, อง ลัง)
าจางล จางประจา
จานวน

271,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน าจาง า รับล จางประจา ละ งินปรับปรง า
จางประจาป
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( านั ปลัด)
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

326,760 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจาง
ทั่วไป ละ งินปรับปรง าตอบ ทนพนั งานจางภาร ิจ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
( านั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ละ งินที่จาย พิ่ม ปน า
ตอบ ทนพิ ศษ ละ งิน พิ่มอื่นๆ า รับ พนั งานจางทั่วไป
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( านั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป
พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557( านั ปลัด)

รวม

3,569,565 บาท

รวม

72,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ
นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( านั ปลัด)
า ชาบาน
พื่อจาย ปน า ชาบาน องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่จะได
รับ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับ
ที่ 2561 ( านั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
. 2523 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549( านั ปลัด)
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ค่าใช้สอย

รวม

2,461,565 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มาอยยาม ฝ้า ถานที่ ด ลรับผิดชอบ
ทรัพย ิน องทางราช าร ด ล วาม รียบรอยในบริ วณ ถานที่
ดัง ลาว ละงานที่อื่นที่ไดรับมอบ มาย ละที่ ี่ยว อง ับ าร
ปฏิบัติงาน ององ ารบริ าร วนตาบลทา รง
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)
จาง มา ็บ ยะในตาบลฯ
จานวน

258,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาอยยาม ฝ้า ถานที่ฯ

พื่อจาย ปน าจาง มา นงาน ็บ ยะในตาบล ละงานที่อื่นที่
ไดรับมอบ มาย ละที่ ี่ยว อง ับ ารปฏิบัติงาน ององ าร
บริ าร วนตาบลทา รง
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)
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จาง มา ับรถพรอมด ลรั ษารถบรรท ยะชนิดอัดทายฯ

จานวน

พื่อจาย ปน าจาง มา นงาน ับรถพรอมด ลรั ษารถบรรท
ยะชนิดอัดทาย ละงานที่อื่นที่ไดรับมอบ มาย ละที่ ี่ยว อง
ับ ารปฏิบัติงาน ององ ารบริ าร วนตาบลทา รง
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)
จาง มาบ ลภายนอ ปฏิบัติงานที่ตองใช รงงานทั่วไป รับ – ง จานวน
นัง ือราช ารตางๆฯ
พื่อจาย ปน าจาง มาบ ลภายนอ ปฏิบัติงานที่ตองใช รง
งานทั่วไป รับ – ง นัง ือราช ารตาง ๆ รับ ลงทะ บียน า
รองตางๆ ละปฏิบัติงานตามที่ผบัง ับบัญชามอบ มาย
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)

78,000 บาท

96,000 บาท

นา : 8/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

จาง มา ปด - ปด านั งาน ด ลรั ษาทา วาม ะอาดทรัพย ิน
วั ดอป รณ อา าร านั งาน บริ วณใ ล ียง านั งานฯ
พื่อจาย ปน าจาง มา ปด - ปด านั งาน ด ลรั ษาทา วาม
ะอาดทรัพย ิน วั ดอป รณ อา าร านั งาน บริ วณใ ล ียง
านั งาน ละงานที่อื่นที่ไดรับมอบ มาย ละที่ ี่ยว อง ับ าร
ปฏิบัติงาน ององ ารบริ าร วนตาบลทา รง
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)

จานวน

60,000 บาท

นา : 9/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆได า ย็บ
นัง ือ รือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าลงทะ บียน
ตางๆ ในราช าร ององ ารบริ าร วนตาบล าจาง
มาบริ ารรถรับ งนั รียน าจางนั รียน/นั ศึ ษาชวยปฏิบัติ
งานราช ารในชวงปดภา รียน าจาง มาบริ าร ชน าจาง
มา รงงานใน ารจัดทา อง าลางฟลม าจาง มา บน้า า
บริ าร าจัดปลว มลง าซั ฟอ าตั ปฏิ ล า ปล
อ าร าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้งไฟฟ้า าซอม ซมไฟฟ้า า
จาง มา ดิน ายไฟ รือ าบริ ารอื่นๆที่จา ปน าระวาง า
โฆษณา ละ ผย พร าว ารทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ าจัดทาวาร าร นัง ือ รือ ิ่งพิมพตางๆ าจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ ป้ายรณรง ตางๆ า บี้ยประ ัน าติดตั้ง
ประปา าประ ันภัยยานพา นะ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)

จานวน

520,565 บาท

นา : 10/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ปน ารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง อง
อง รป รอง วนทองถิ่น)
โดย ย ปน
(1) ารับรองใน ารตอนรับบ ล รือ ณะบ ล ใ ตั้งงบ
ประมาณไดไม ินปละ 1 % องรายไดจริง องปงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายไดจา งินอด นน ฉพาะ ิจ งิน งินจาย
าด งิน ะ ม ละ งินที่มีผอทิศใ ใ บิ จายไดในภายในวง งิน
งบประมาณที่ประมาณ ารไวตามอัตราที่ า นด ละตาม าใช
จายที่ ิด ึ้นจริง โดย านึงถึง วามจา ปน ละประ ยัด ละใ ใช
ลั ฐาน ารจาย งินตามราย าร าใชจายที่ ิด ึ้นจริง มา
ประ อบ าร บิ จาย งินโดยมี จา นาที่ที่ ี่ยว องใน ารดา นิน
งาน ปนผรับรอง ารจาย ตั้งไว 30,000 บาท
(2) า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร
รือ ณะอน รรม าร
ที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วางอง รป รอง
วนทองถิ่น รืออง รป รอง วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน ใ อยในดลยพินิจ องผบริ ารทองถิ่น โดยยอด งินที่ตั้ง
จายไมรวมอยใน ารับรอง ใ บิ จายได ทาที่จายจริง ละใ
นบบัญชีลายมือชื่อจานวนบ ล ละรายงาน ารประชม พื่อใช
ปน ลั ฐานประ อบ าร บิ จาย โดยมี จา นาที่ที่ ี่ยว องใน
ารดา นินงาน ปนผรับรอง ารจาย ตั้งไว 30,000 บาท
ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ
จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( านั ปลัด)

จานวน

60,000 บาท

นา : 11/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าชดใช า ีย าย รือ า ินไ มทด ทน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าชดใช า ีย าย รือ า ินไ มทด ทนใน าร
ดา นิน ารตามอานาจ นาที่
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562( านั ปลัด)
าใชจายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้ง
จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทอง
ถิ่น ละผบริ ารทองถิ่น ตามที่ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
า นด ชน าตอบ ทน ณะ รรม าร าวั ดอป รณ บบ
พิมพ ารประชา ัมพันธ ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซอม นวทางปฏิบัติ ารตั้ง
งบประมาณ พื่อ ปน าใชจายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งทอง
ถิ่น ( านั ปลัด)
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จาง รือบ ล ณะบ ลที่ไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ( านั ปลัด)

จานวน

150,000 บาท

นา : 12/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พานพม ละพวงมาลาฯ

จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ปน าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พานพม ละ
พวงมาลาฯ าใชจายใน ารจัด ิจ รรมตางๆ า รับวัน า ัญ อง
ทางราช าร ละ ิจ รรมตามโ รง าร ง ริม ิจ รรม ารที่ ปน
งานรัฐพิธีงาน ทิดพระ ียรติ ตาม นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวง
ม าดไทย
- ตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม าร ง ัน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562( านั ปลัด)
โ รง าร อบต. พบประชาชน
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง าร อบต. พบประชาชน ใน
ารบริ ารประชาชนนอ ถานที่ รือนอ วลาราช าร รวมถึง
ารบริ ารประชาชนรวม ับ นวยงาน องรัฐ ชน าอา าร น้า
ดื่ม ป้ายประชา ัมพันธ วั ดอป รณ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 86
ลาดับที่ 2)
โ รง าร อบต. ใ ะอาด
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง าร อบต. ใ ะอาด ชน า
อา าร น้าดื่ม ป้ายประชา ัมพันธ าวิทยา ร วั ดอป รณ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 87
ลาดับที่ 5)

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

โ รง ารจัดงาน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ์ พระ จานวน
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง

นา : 13/86

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จ
พระนาง จา ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
ลวง
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม าร ง ัน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( านั ปลัด) ( ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 89 ลาดับที่ 11)
โ รง ารจัดงานรัฐพิธีในวัน า ัญ
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานซึ่ง ปนวัน า ัญ องทาง
ราช าร พิธี ารทางศา นา รัฐพิธี ละประ พณีตางๆ ชน วัน
ฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม าร ง ัน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 88
ลาดับที่ 8)
โ รง ารจัด วทีประชา ม มบาน/ตาบล
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารจัด วทีประชา ม ม
บาน/ตาบล ชน าอา ารวาง น้าดื่ม ป้ายประชา ัมพันธ วั ด
อป รณ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ( านั
ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 86 ลาดับ
ที่ 1)

นา : 14/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

โ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพใน ารบริ ารงาน อบต. ละศึ ษาดงาน จานวน
นวยงานอื่น

250,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพใน าร
บริ ารงาน อบต. ละศึ ษาดงาน นวยงานอื่น ชน า
อา าร น้าดื่ม ป้ายประชา ัมพันธ าวิทยา ร าที่พั า
พา นะ ดินทาง า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าวั ดอป รณ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( านั ปลัด) ( ผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 86 ลาดับที่ 3)
โ รง าร ริม ราง ณธรรม ละจริยธรรมใ ับบ ลา ร อง อบต. จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง าร ริม ราง ณธรรม ละ
จริยธรรมใ ับบ ลา ร อง อบต. ชน าอา าร น้าดื่ม ป้าย
ประชา ัมพันธ าวิทยา ร วั ดอป รณ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( านั ปลัด) ( ผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 86 ลาดับที่ 4)
โ รง ารอบรม ผย พร ฎ มาย บื้องตน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารอบรม ผย พร ฎ มาย
บื้องตน ชน าอา าร น้าดื่ม ป้ายประชา ัมพันธ า
วิทยา ร วั ดอป รณ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 88
ลาดับที่ 9)

จานวน

15,000 บาท

นา : 15/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

250,000 บาท

รวม

793,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

นา : 16/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าวั ดไฟฟ้า ละวิทย รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

60,000 บาท

นา : 17/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

วั ดงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

30,000 บาท

นา : 18/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

วั ด อ ราง
พื่อจาย ปน าวั ด อ ราง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

40,000 บาท

นา : 19/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าวั ดยานพา นะ ละ น ง รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
-ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

70,000 บาท

นา : 20/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)

จานวน

400,000 บาท

นา : 21/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปน าวั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย รายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติ
มีอาย ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
-ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

50,000 บาท

นา : 22/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:48

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ปน าวั ด าร ษตร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
-ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

20,000 บาท

นา : 23/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ดโฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าวั ดโฆษณา ละ ผย พร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

3,000 บาท

นา : 24/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ปน าไฟฟ้าใน านั งาน/ในที่ าธารณะ รือ อา าร
ถานที่ที่อยใน วามด ลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วน
ตาบล
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น ( านั ปลัด)

จานวน

50,000 บาท

รวม

243,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

นา : 25/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปาใน านั งาน/ในที่
าธารณะ รือ อา าร ถานที่ที่อยใน วามด ลรับผิดชอบ อง
อง ารบริ าร วนตาบล
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น ( านั ปลัด)
าบริ ารโทรศัพท
จานวน

18,000 บาท

พื่อจาย ปน าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพท ลื่อนที่ ฯลฯ ละ
ใ มาย วามรวมถึง าใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ า
ใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา
มาย ล โทรศัพท าบารงรั ษา าย ฯลฯ
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น ( านั ปลัด)
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาตไปรษณีย าธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น ( านั ปลัด)

นา : 26/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม
พื่อจาย ปน าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม ชน า
โทรภาพ (โทร าร) า ท ล ซ าวิทยติดตามตัว าวิทย ื่อ
าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน
ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า
บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ปนตน ละใ มาย
วามรวมถึง าใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่
ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น ( านั ปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

47,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ ที่ ระทบโ รง
ราง รภัณฑ นาดใ ญ ( านั ปลัด)

นา : 27/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง วนทองถิ่น
โ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
โ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินอด นนโ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชน ององ รป รอง วนทองถิ่น ใ อง าร
บริ าร วนตาบลบางตะบน าใชจายใน ารบริ าร
ศนยฯ ชน าใชจายใน ารจัดจางล จางประจาศนยฯ าจัดซื้อ
วั ดอป รณ าซอม ซม รภัณฑ านั งานตางๆ ละ า
าธารณปโภ ปนตน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิ่ม
ติม ละ ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 3/2563 นา 8 ลาดับที่ 1)

นา : 28/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งานบริหารงานคลัง

รวม

325,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

325,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

1. พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. พื่อจาย ปน าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดภา รัฐ
ตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดภา
รัฐ พ.ศ. 2560
2) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทนบ ล
รือ ณะ รรม าร ( อง ลัง)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตาบล ที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลา
ราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง ลัง)

นา : 29/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะไดรับ
- ตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
. 2523 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 ( อง ลัง)
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าธรรม นียม
ตางๆ าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( อง ลัง)

นา : 30/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จาง รือบ ล ณะบ ลที่ไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ( อง ลัง)

จานวน

40,000 บาท

นา : 31/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง ลัง)

รวม

80,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

นา : 32/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( อง ลัง)
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาตไปรษณีย าธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น ( อง ลัง)

นา : 33/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าป่วย ารใ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) รือ าใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าตอบ
ทน รือ าป่วย ารใ ับผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง ารบริ าร วนตาบล
- ตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ วาดวย าใชจาย องอา า มั รใน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใ
อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 ( านั ปลัด)
ค่าใช้สอย

รวม

2,760,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารฝึ อบรม ารชวยชีวิต ั้นพื้นฐาน CPR
โ รง ารฝึ อบรม ารชวยชีวิต ั้นพื้นฐาน CPR
พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารฝึ อบรม ารชวยชีวิต ั้นพื้น
ฐาน CPR ชน าป้ายโ รง าร าวิทยา ร าอา าร ลาง
วัน าอา ารวาง าวั ดอป รณที่ใชใน ารฝึ อบรม ละ าใช
จายอื่นๆ ใ ผนาชมชน พนั งาน จา นาที่ อา า มั รฯ นั
รียน ละประชาชนผ นใจ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 77
ลาดับที่ 8)

นา : 34/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิต
อา าภัยพิบัติ ชน าอา าร น้าดื่ม ป้ายประชา ัมพันธ า
วิทยา ร าที่พั าพา นะ ดินทาง า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าวั ด
อป รณ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ พิ่ม
ติม ละ ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 2/2563 นา 9 ลาดับที่ 1)
โ รง ารอบรมใ วามร ี่ยว ับ ารป้อง ันภัย บื้องตน
จานวน

30,000 บาท

โ รง ารอบรมใ วามร ี่ยว ับ ารป้อง ันภัย บื้องตน
พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารอบรมใ วามร ี่ยว ับ าร
ป้อง ันภัย บื้องตน ชน าป้ายโ รง าร าวิทยา ร าอา าร
ลางวัน าอา ารวาง าวั ดอป รณที่ใชใน ารฝึ อบรม ละ
าใชจายอื่นๆ ใ ผนาชมชน พนั งาน จา นาที่ อา า
มั รฯ นั รียน ละประชาชนผ นใจ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 76
ลาดับที่ 1)

นา : 35/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าวัสดุ
วั ด รื่อง ตง าย
พื่อจาย ปน าวั ด รื่อง ตง าย รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

รวม

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

นา : 36/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด รื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปน าวั ดดับ พลิง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ( านั ปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,500,000 บาท

รวม

2,500,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

รภัณฑยานพา นะ ละ น ง
รถบรรท น้าอ น ประ ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อรถบรรท น้าดับ พลิง
อ น ประ ง จานวน 1 ัน
นาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร ระบอ บ ไมต่า วา 6,000 ซีซี รือ
าลัง รื่องยนต ง ด ไมต่า วา 170 ิโลวัตต บบบรรท น้า
1) จน้าไดไมนอย วา 6,000 ลิตร
2) น้า นั องรถรวมน้า นั บรรท ไมต่า วา 12,000 ิโล รัม
3) ปนรา าพรอมปั้ม ละอป รณ
ตั้งตาม ณฑบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบประมาณ
( านั ปลัด)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ละ ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 3/2563 นา 9 ลาดับที่ 4)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,114,860 บาท

รวม

1,924,860 บาท

รวม

1,924,860 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาป อง
พนั งาน วนตาบล ร ละ รผด ล ด็
- ตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( อง ารศึ ษา)
งินประจาตา นง
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผอานวย าร อง ารศึ ษา ละ ร
ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
( อง ารศึ ษาฯ)
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

340,860 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรง าตอบ
ทนพนั งานจาง
ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( อง ารศึ ษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ พนั งาน
วนตาบล
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป
พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

190,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตาบลที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าใช้สอย

จานวน

5,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าธรรม นียม
ตางๆ าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( อง ารศึ ษาฯ)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน ารจัด งนั ีฬา า ง ัน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด งนั ีฬา า ง ัน ีฬาประ ภท
ตางๆ ที่ นวยงานอื่น ชิญ ารวม โดยมี าใชจายประ อบ
ดวย าชด ีฬา า บี้ย ลี้ยง วั ด ีฬา ปนตน ( อง ารศึ ษาฯ)
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าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จาง รือบ ล ณะบ ลที่ไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

130,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ปนไปตามระ บียน นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง ารศึ ษาฯ)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

10,000 บาท

รวม

3,607,630 บาท

รวม

1,831,630 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
. 2523 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ( อง
ารศึ ษาฯ)
ค่าใช้สอย

จานวน

30,000 บาท

รวม

726,430 บาท

จานวน

3,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าธรรม นียม
ตางๆ าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( อง ารศึ ษาฯ)

นา : 42/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร ง ัน ีฬา ัมพันธปฐมวัย

จานวน

20,000 บาท

โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า นัง ือ รียน, จานวน
าอป รณ าร รียน, า รื่อง บบนั รียน, า ิจ รรมพัฒนาผ
รียน)

102,830 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า นัง ือ รียน, าอป รณ าร รียน, า รื่อง บบ
นั รียน, า ิจ รรมพัฒนาผ รียน) ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง
อง ารบริ าร วนตาบลทา รง ทั้ง 5 ง จานวน 91
น ดังนี้
1) า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ป
2) าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ป
3) า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ป
4) า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ป
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง
วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับ
ที่ 6 นา 67)
โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา( งินอด นน
จานวน
า รับ นับ นน าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ ราย
ัว)
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน าร อน) ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง
อง ารบริ าร วนตาบลทา รงทั้ง 5 ง จานวน 91
น อัตราละ 1,700 บาท/ น
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง
วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับ
ที่ 5 นา 66)

154,700 บาท

นา : 43/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา( งินอด นน
า รับ นับ นน าอา าร ลางวัน)
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าอา าร ลางวัน) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ององ าร
บริ าร วนตาบลทา รวทั้ง 5 ง จานวน 91 น อัตรามื้อ
ละ 20 บาท/ น จานวน 245 วัน
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง
วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับ
ที่ 1 นา 65)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

445,900 บาท

รวม

1,065,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 44/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ดงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

20,000 บาท

นา : 45/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

าอา าร ริม (นม)
(1) อา าร ริมนม า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ององ าร
บริ าร วนตาบลทา รง จานวน 174,400 บาท
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) งินอด นน
า รับ นับ นนอา าร ริม (นม) ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง
อง ารบริ าร วนตาบลทา รง ทั้ง 5 ง จานวน 91 น ๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง
วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับ
ที่ 3 นา 65)
(2) อา าร ริมนม า รับโรง รียน ัง ัด พฐ
. จานวน 850,800 บาท
- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) งินอด นน
า รับ นับ นนอา าร ริม (นม) องโรง รียน ัง ัด านั งาน
ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ) จานวน 4 ง ด็
นั รียน 444 นๆละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง
วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับ
ที่ 2 นา 65)

จานวน

1,025,200 บาท

นา : 46/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

10,000 บาท

นา : 47/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,776,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,776,000 บาท

จานวน

1,776,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา( งินอด นน
า รับ นับ นน าอา าร ลางวันโรง รียน)
- พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร นับ นน าใชจาย าร
บริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) โรง รียน ัง ัด านั งาน
ตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.) จานวน 444 นๆละ 20
บาท จานวน 200 วัน
-ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับ
ที่ 7 นา 67)

นา : 48/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินอด นน พื่อ นับ นน าป่วย าร า รับนั
บริบาลทองถิ่น
ทา นาที่ชวยอง รป รอง วนทองถิ่นใน ารด ลผ งอายที่มี
ภาวะพึ่งพิงซึ่งผาน ารอบรม ลั ตรที่ ี่ยว ับ ารด ลผ งอายที่
มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวตามที่ ระทรวงม าดไทย า นด
อัตรา ดือนละ 5,000 บาท จานวน 12 ดือน จานวน อปท.ละ 2
น
-ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รบริบาลทองถิ่น
ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ าร บิ าใชจาย พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ( อง วั ดิ าร ัง ม)

รวม

315,000 บาท

รวม

175,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

นา : 49/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าใช้สอย

รวม

55,000 บาท

โ รง ารฉีดวั ซีนป้อง ันโร พิษ นั บา (ตามโ รง าร ัตวปลอด จานวน
โร นปลอดภัยจา โร พิษ นั บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย
ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช
มารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี)

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารฉีดวั ซีนป้อง ันโร พิษ นั
บาฯ ชน าป้ายโ รง าร าวั ซีนป้อง ันโร พิษ นั บา า ็ม
ฉีดยา าน้า ็งทา วาม ย็น วั ซีน าถงมือ ละ าใชจาย
อื่นๆ
ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 68
ลาดับที่ 3)

นา : 50/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง ารรณรง ละป้อง ันโร ไ ลือดออ

จานวน

30,000 บาท

รวม

140,000 บาท

รวม

140,000 บาท

งินอด นน า รับ ารดา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดาริ จานวน
ดาน าธารณ

140,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารรณรง ละป้อง ันโร ไ ลือด
ออ ชน าป้ายโ รง าร าใชจายใน ิจ รรมพน มอ วัน า
ผนพับรณรง าวิยา รอบรม าวั ดตางๆ ละ าใชจายอื่นๆ
ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 68
ลาดับที่ 1)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน

พื่อจาย ปน งินอด นน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
โ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ใ ับ ณะ รรม าร ม
บาน ทั้ง 7 มบาน มบานละ 20,000 บาท า รับดา นิน าร
ตามโ รง ารดัง ลาว
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2092 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 ซั ซอม นวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่ว
ไปดาน าธารณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 71
ลาดับที่ 11)

นา : 51/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

818,160 บาท

รวม

680,160 บาท

รวม

680,160 บาท

จานวน

376,080 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือนประจาปพนั งาน วนตาบล
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( อง วั ดิ าร ัง ม)
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง า รับผอานวย าร อง วั ดิ าร
ัง ม
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละ งินปรับ
ปรง าตอบ ทนพนั งานจางภาร ิจ
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( อง วั ดิ าร ัง ม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป
พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

262,080 บาท

รวม

138,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

นา : 52/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ
นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

3,000 บาท

นา : 53/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆได า ย็บ
นัง ือ รือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าลงทะ บียน
ตางๆ ในราช าร ององ ารบริ าร วนตาบล าจาง
มาบริ ารรถรับ งนั รียน าจางนั รียน/นั ศึ ษาชวยปฏิบัติ
งานราช ารในชวงปดภา รียน าจาง มาบริ าร ชน าจาง
มา รงงานใน ารจัดทา อง าลางฟลม าจาง มา บน้า า
บริ าร าจัดปลว มลง าซั ฟอ าตั ปฏิ ล า ปล
อ าร าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้งไฟฟ้า าซอม ซมไฟฟ้า า
จาง มา ดิน ายไฟ รือ าบริ ารอื่นๆที่จา ปน าระวาง า
โฆษณา ละ ผย พร าว ารทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ าจัดทาวาร าร นัง ือ รือ ิ่งพิมพตางๆ าจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ ป้ายรณรง ตางๆ า บี้ยประ ัน าติดตั้ง
ประปา าประ ันภัยยานพา นะ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( อง วั ดิ าร ัง ม)

นา : 54/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจาง รือบ ล ณะบ ลที่ไดรับอนญาต รืออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ( อง วั ดิ าร ัง ม)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

40,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

นา : 55/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,617,320 บาท

รวม

724,320 บาท

รวม

724,320 บาท

จานวน

442,320 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง วั ดิ าร ัง ม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือนประจาปพนั งาน วนตาบล
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( องชาง)

นา : 56/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง า รับผอานวย าร องชาง
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( องชาง)
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ละ งินปรับปรง าตอบ ทน อง
พนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

24,000 บาท

รวม

873,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( องชาง)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ละ งินที่จาย พิ่ม ปน า
ตอบ ทนพิ ศษ ละ งิน พิ่มอื่นๆ า รับ พนั งานจางทั่วไป
- ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ
ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ( านั ปลัด, องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ
นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ( องชาง)

นา : 57/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าใช้สอย

รวม

630,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆได า ย็บ
นัง ือ รือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าลงทะ บียน
ตางๆ ในราช าร ององ ารบริ าร วนตาบล าจาง
มาบริ ารรถรับ งนั รียน าจางนั รียน/นั ศึ ษาชวยปฏิบัติ
งานราช ารในชวงปดภา รียน าจาง มาบริ าร ชน าจาง
มา รงงานใน ารจัดทา อง าลางฟลม าจาง มา บน้า า
บริ าร าจัดปลว มลง าซั ฟอ าตั ปฏิ ล า ปล
อ าร าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้งไฟฟ้า าซอม ซมไฟฟ้า า
จาง มา ดิน ายไฟ รือ าบริ ารอื่นๆที่จา ปน าระวาง า
โฆษณา ละ ผย พร าว ารทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ าจัดทาวาร าร นัง ือ รือ ิ่งพิมพตางๆ าจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ ป้ายรณรง ตางๆ า บี้ยประ ัน าติดตั้ง
ประปา าประ ันภัยยานพา นะ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( องชาง)

นา : 58/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จาง รือบ ล ณะบ ลที่ไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ( องชาง)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( องชาง)

นา : 59/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( องชาง)

รวม

210,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

นา : 60/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด อ ราง
พื่อจาย ปน าวั ด อ ราง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( องชาง)

จานวน

150,000 บาท

นา : 61/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( องชาง)

จานวน

10,000 บาท

นา : 62/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ดโฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าวั ดโฆษณา ละ ผย พร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( องชาง)

จานวน

10,000 บาท

นา : 63/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าซอม ซม บารงรั ษา รภัณฑ ใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ ( องชาง)

นา : 64/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งานไฟฟ้าถนน

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าวั ดไฟฟ้า ละวิทย รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
- ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( องชาง)

นา : 65/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า าจัด ยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล

พื่อจาย ปน า าจัด ยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช อย ละ า าธารณปโภ ( านั ปลัด)
โ รง ารฝึ อบรม าร รางจิต านึ รั ษ ิ่ง วดลอม ละ าร ัด ย จานวน
ยะ (ตาวิ ศษ)
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารฝึ อบรม าร ราง
จิต านึ รั ษ ิ่ง วดลอม ละ าร ัด ย ยะ (ตาวิ ศษ) ชน า
ป้ายโ รง าร าวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา ารวาง า
วั ดอป รณ ละ าใชจายอื่นๆ พื่อฝึ อบรมใ วามร
พนั งาน จา นาที่ อบต.ทา รง ผนาชมชน ด็ ยาวชน ละ
ประชาชนที่ นใจ ใน าร ัด ย ยะ ารปล รางจิต านึ ใน
ารรั ษา ิ่ง วดลอม
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( านั ปลัด) ( ผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 83 ลาดับที่ 4)

30,000 บาท

นา : 66/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าวัสดุ
วั ดงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

รวม

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

นา : 67/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

วั ด รื่อง ตง าย
พื่อจาย ปน าวั ด รื่อง ตง าย รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( านั ปลัด)

จานวน

10,000 บาท

นา : 68/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

237,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร พิ่มศั ยภาพ อง ตรี
ตาบลทา รง ใน ารฝึ อบรม รือ าร ารวม ิจ รรม อง นวย
งานตางๆ ที่จัด ึ้น พื่อพัฒนา ตรีที่อยในตาบลทา รงใ มี
ศั ยภาพ ละ ณภาพชีวิตที่ดี ึ้น ชน า มนา ณวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด รื่อง ียน ละ
อป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 นา 74 ลาดับที่ 5)
โ รง ารฝึ อบรม ยาวชนตน ลา ตานภัยยา พติด
จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารฝึ อบรม พิ่มศั ยภาพ อง ตรีตาบลทา รง

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารฝึ อบรม ยาวชนตน
ลา ตานภัยยา พติด ใน ารฝึ อบรม รณรง ป้อง ัน ละ าร
ไ ปัญ ายา พติดตามยทธศา ตร 5 รั้วป้อง ัน ฯลฯ
ชน า มนา ณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนา ม 2550 ละ นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว1102
ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2557
( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 78 ลาดับที่ 1)

นา : 69/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง าร ง ริมทั ษะดานอาชีพระยะ ั้นใ ับ ด็ ละ ยาวชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร ง ริมทั ษะดาน
อาชีพระยะ ั้นใ ับ ด็ ละ ยาวชน ใน ารฝึ อบรม รือจัด
ิจ รรม าร ง ริม ละพัฒนาอาชีพตางๆ ใ ับ ด็ ละ
ยาวชน ชน า มนา ณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 นา 73 ลาดับที่ 3)
โ รง าร ง ริมทั ษะดานอาชีพระยะ ั้นใ ับผ งอาย ละผพิ าร จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร ง ริมทั ษะดาน
อาชีพระยะ ั้นใ ับผ งอาย ละผพิ าร ใน ารฝึ อบรม รือจัด
ิจ รรม าร ง ริม ละพัฒนาอาชีพตางๆ ใ ับ ลมอาชีพ
ตางๆ ละประชาชนที่ นใจในตาบลทา รง ชน า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด รื่อง
ียน ละอป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 นา 73 ลาดับที่ 2)
โ รง าร ง ริม ละพัฒนา ณภาพชีวิต องผ งอาย ผพิ าร ละผ จานวน
ดอยโอ า
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม ละพัฒนา
ณภาพชีวิต องผ งอาย ผพิ าร ละผดอยโอ า ใน ารฝึ
อบรม รือ าร ารวม ิจ รรม อง นวยงานตาง ๆ ที่จัด ึ้น พื่อ
ง ริม ละพัฒนา ณภาพชีวิต องผ งอาย ผพิ าร ละผดอย
โอ า ดานตาง ๆ ที่อยในตาบลทา รง ชน า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด รื่อง
ียน ละอป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 นา 74 ลาดับที่ 4)

50,000 บาท

นา : 70/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง าร ง ริม ละ พิ่มรายไดใ

ประชาชน

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม ละพัฒนา
อาชีพ ใน ารฝึ อบรม รือจัด ิจ รรม าร ง ริม ละพัฒนา
อาชีพตางๆ ใ ับ ลมอาชีพตางๆ ละประชาชนที่ นใจในตาบล
ทา รง ชน า มนา ณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 นา 73 ลาดับที่ 1)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

20,000 บาท

รวม

27,000 บาท

รวม

27,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง าร ิจ รรมวันตอตานยา พติดโล
พื่อจาย นับ นน ปน าใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมวันตอ
ตานยา พติดโล ใ ที่วา ารอา ภอบาน ลม
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 79 ลาดับที่ 3)
โ รง ารจัดระ บียบ ัง ม บบบรณา าร
พื่อจาย นับ นน ปน าใชจายตางๆ ใน ารจัดระ บียบ ัง ม
บบบรณา าร ใ ที่วา ารอา ภอบาน ลม
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 79 ลาดับที่ 5)

นา : 71/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง ารอบรม ริม ราง วาม ม ็งระดับ มบาน ตาบล พื่อ
ป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด

จานวน

13,000 บาท

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย นับ นน ปน าใชจายตางๆ ใน ารอบรม ริม ราง
วาม ม ็งระดับ มบาน ตาบล พื่อป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา
พติด ใ ที่วา ารอา ภอบาน ลม
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 79 ลาดับที่ 4)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัด ง ัน ีฬาตาบลตานยา พติด
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัด ง ัน ีฬาตาบล
ตานยา พติด ชน า รรม ารตัด ิน าชด ีฬา า รับผ า ง
ัน าอป รณ ีฬา า งินรางวัล ละถวยรางวัล าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่ม าจัด ถานที่ า ชา
รื่อง ียง ตนท าจาง มาทา วาม ะอาด ละ าใชจาย
อื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2
นา 75)

นา : 72/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่อง
ดื่ม าจัด ถานที่ า ชา รื่อง ียง ตนท วที ละ าใชจาย
อื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 5
นา 85)

จานวน

100,000 บาท

นา : 73/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
พื่อจาย ปน าวั ด ีฬา รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

นา : 74/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารประ วด ารอาน ัมภีร
อัล รอาน ชน าวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา ารวาง า
รางวัล าจัด ถานที่ ละ าใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 4
นา 84)
โ รง ารประ วด วดมนต มทานอง รภัญญะ
จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารประ วด ารอาน ัมภีรอัล รอาน

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารประ วด วดมนต ม
ทานอง รภัญญะ ชน าวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา าร
วาง ารางวัล าจัด ถานที่ ละ าใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 3
นา 84)

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

โ รง าร ง ริม ณธรรมจริยธรรม ด็ ละ ยาวชนไทยพทธ – ไทย จานวน
ม ลิม
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง าร ง ริม ณธรรม
จริยธรรม ด็ ละ ยาวชนไทยพทธ – ไทยม ลิม ชน า
วิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา ารวาง าจัด ถานที่ ละ า
ใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 2
นา 84)
โ รง ารอบรมจริยธรรมอิ ลามตาบลทา รง
จานวน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารอบรมจริยธรรมอิ ลาม
ตาบลทา รง ชน าวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา าร
วาง าจัด ถานที่ ละ าใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 8
นา 85)

นา : 75/86

20,000 บาท

45,000 บาท

นา : 76/86

วันที่พิมพ : 11/9/2563 15:13:49

งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย นับ นน ปน าใชจาย นับ นน ารจัด ิจ รรมตางๆ ใน
ารจัดงานพระน ร ีรี ใ ที่ทา ารป รองอา ภอบาน ลม
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 81
ลาดับที่ 1)
โ รง ารจัดงาน ปดโล ทะ ลโ ลน
จานวน

50,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง ารจัด ิจ รรมรวมงานพระน ร ีรี มือง พชร

พื่อจาย นับ นน ปน าใชจาย นับ นน ารจัด ิจ รรมตางๆ ใน
ารจัด ิจ รรม ปดโล ทะ ลโ ลน ใ ที่ทา ารป รองอา ภอ
บาน ลม
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 81
ลาดับที่ 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

1,203,100 บาท

รวม

1,203,100 บาท

รวม

1,203,100 บาท

001โ รง าร อ รางถนน ล. ตั้ง ตบานนางถิน – บานนายไพฑร จานวน
มที่ 1

425,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ตั้ง ตบานนางถิน – บานนาย
ไพฑร มที่ 1
วาง 5.00 มตร ยาว 150.00 มตร นา 0.15 มตร พรอมป้าย
ประชา ัมพันธโ รง าร (รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อง าร
บริ าร วนตาบลทา รง า นด)
ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ละ ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 3/2563 นา 2 ลาดับที่ 1)
002โ รง าร อ รางถนน

ล. าย ลียบ ลองทา รง มที่ 5

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. าย ลียบ ลองทา รง ม
ที่ 5
วาง 3.00 มตร ยาว 200.00 มตร นา 0.15 มตร ไมมีไ ล
ทาง พรอมป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (รายละ อียดตาม บบ
ปลนที่อง ารบริ าร วนตาบลทา รง า นด)
ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ละ ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 3/2563 นา 5 ลาดับที่ 11)

จานวน

330,000 บาท
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003โ รง าร อ รางถนน

ล. าย ลียบ ลองทา รง มที่ 7

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. าย ลียบ ลองทา รง ม
ที่ 7
วาง 3.00 มตร ยาว 200.00 มตร นา 0.15 มตร ไมมีไ ล
ทาง พรอมป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (รายละ อียดตาม บบ
ปลนที่อง ารบริ าร วนตาบลทา รง า นด)
ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ละ ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 3/2563 นา 6 ลาดับที่ 13)
งินชด ชย ัญญา บบปรับรา า

จานวน

330,000 บาท

จานวน

96,400 บาท

จานวน

21,700 บาท

พื่อจาย ปน งินชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ตาม นัง ือ
( วจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561 รื่องซั ซอม นว
ทางปฏิบัติใน าร า นด งื่อนไ ละ ลั ณฑ ัญญา บบปรับ
รา าได ( าK) านวณรอยละ 4 องโ รง าร อ ราง ( องชาง)
าออ บบ า วบ มงานที่จายใ อ ชน นิติบ ล รือบ ลภาย
นอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
าจางออ บบ
พื่อจาย ปน าจางออ บบ ใ อ ชน รือนิติบ ล
ตาม ฎ ระทรวง า นดอัตรา าจางผใ บริ ารงานจางออ บบ
รือ วบ มงาน อ ราง พ.ศ.2562 ( องชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารอบรมใ วามรทาง าร ษตรตามศา ตรพระราชา
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารอบรมใ วามรทาง าร
ษตรตามศา ตรพระราชา ชน าวิทยา ร าอา าร ลาง
วัน าอา ารวาง าจัด ถานที่ าวั ดอป รณ า รับ ารฝึ
อบรม ละ าใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ( านั
ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลาดับที่ 1
นา 80)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร าย ยาวชน นรั ษ
ลมน้า พชรบรี าใชจายใน ารจัด ิจ รรมอบรมใ วามร ด็
ละ ยาวชนใน รื่อง ารอนรั ษ มน้า พชรบรี ละ ิ่ง วด
ลอม ชน า มนา ณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 นา 82 ลาดับที่ 1)
โ รง ารประชารวมใจ รั ษ มน้า พชรบรี
จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร าย ยาวชน นรั ษลมน้า พชรบรี

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารประชารวมใจ รั ษ
มน้า พชรบรี าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ง ริม ละ นับ นน
ประชาชนใ รั ษา วาม ะอาด มน้า พชรบรี ละ ิ่ง วดลอม า
ใชจายในวันที่ 7 ิง า ม วันอนรั ษ มน้า พชรบรี าใช
จาย ชน า มนา ณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าวั ด รื่อง ียน ละอป รณ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 นา 82 ลาดับที่ 2)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

9,886,085 บาท

รวม

9,886,085 บาท

รวม

9,886,085 บาท

จานวน

57,285 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งานจาง รณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 อง าจางที่ อบต.จะตองจาย พื่ออด
นน งิน า บี้ยประ ัน ัง ม องพนั งานจาง ละผด ล ด็ อง
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ( านั ปลัด)
งิน มทบ องทน งินทด ทน
จานวน

2,500 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทน งินทด ทน ในอัตรารอยละ 0.2
อง าจางโดยประมาณทั้งป พื่อใ วาม ม รอง ล จางที่
ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ญ าย อัน นื่องมาจา าร
ทางาน
ตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533
2) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ( านั ปลัด)
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บี้ยยังชีพผ งอาย

จานวน

7,250,000 บาท

พื่อจาย ปน า บี้ยยังชีพใ ผอาย
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ไ
พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 72 ลาดับที่ 1)
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จานวน

1,627,200 บาท

พื่อจาย ปน า บี้ยยังชีพใ
นพิ าร
ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 72 ลาดับที่ 2)
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ปน า บี้ยยังชีพใ ผป่วย อด ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนมัติจา ผบริ าร
ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 อ 16
ละ อ 17
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 72 ลาดับที่ 3)
ารองจาย
จานวน

500,000 บาท

พื่อ ารองจาย ปนรายจายที่ตั้งไว พื่อใชจาย รณีฉ ฉินที่มี
าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปัญ า วาม ดือนรอน อง
ประชาชน ปน วนรวม ทานั้น ละใน ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนทองถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถนายน 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารใชจายงบ
ประมาณ พื่อชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจบัน ( านั ปลัด)
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รายจายตาม อผ พัน
าใชจายใน ารจัด ารจราจร

จานวน

1,500 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ไ ปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง ชน ารทา ีตี น ัญญาณไฟ
จราจร าม ลี่ยม ยดตรวจ ป้ายจราจร ระจ โ ง
จราจร ระบองไฟจราจร รวยจราจร ผง ั้นจราจร ผง
พลา ติ ใ น้า า มล จราจร ื้อจราจร ยางชะลอ วาม ร็ว
รถ ปนตน
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ารตั้งงบประมาณรายจาย ละ บิ
จาย งิน าใชจาย ี่ยว ับ ารจราจร ( านั ปลัด)
งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพ
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับ อบต
. ไมนอย วา รอยละ 40 อง าบริ าร าธารณ ที่ไดรับจา
องทน ลั ประ ัน ภาพ งชาติ
ตามประ าศ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ พื่อ นับ นนใ อง รป รอง วนทองถิ่นดา นินงาน ละ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับทองถิ่น รือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561 ( านั ปลัด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 นา 68 ลาดับที่ 2)
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งินชวยพิ ศษ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวยพิ ศษใน รณีที่พนั งาน วนตาบล พนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบลทา รงถึง วามตายใน
ระ วางรับราช าร
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ละ นัง ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบ
ต. รื่อง ประ าศ ณะ รรม าร ลาง าราช าร ละพนั งาน วน
ทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ใน ารจาย งินชวย
พิ ศษ รณี าราช าร าร ละพนั งาน วนทองถิ่น ผรับ
บานาญ ล จาง ละ พนั งานงานจางถึง วามตาย พ.ศ. 2560
( านั ปลัด)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

172,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ อง าราช าร วน
ทองถิ่น ( .บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ าราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดย านวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1
องประมาณ ารรายรับท ประ ภทประจาป ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ย วนพันธบัตร งิน งินที่มีผอทิศใ / งิน
บริจา ละ งินอด นน)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จบานาญ า
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
รื่อง ซั ซอม าร ง งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ า
ราช าร วนทองถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
( านั ปลัด)
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งินบา น็จล จางประจา
งินบา น็จล จางประจา
พื่อจาย ปน งินบา น็จราย ดือนใ
อายราช าร ( านั ปลัด)

จานวน
ล จางประจาที่ ษียณ

75,600 บาท

