ข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาง
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ารบริ าร วนตาบล น นา
ต/ า ภ ทาบ

ั วัด น

าย

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

มที่ 4 บานนาด ซ ย- ถนน-

ว /ตาบล น นา

ต/ า ภ ทาบ

าย 43110

พื้นที่

ั วัด น

33.50 ตารา ิโล มตร

ประชา รทั้ มด

6,569 น

ชาย

3,295 คน

หญิง

3,274 คน

มล ณ วันที่ 18 พฤศ ิ ายน 2564

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล น งน ง
ภ ท่ บ่ จง วด น งค ย

ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล น น

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

30

. . 2564

34,686,676.55

1.1.2

57,983,490.87

1.1.3

8,775,415.51

1.1.4
949,870.00

1

1.1.5

1

1.2

529,935.00

0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1

พ.ศ. 2564

19,304,570.52
ษ

22,018.53
228,589.80
176,471.59
430,910.00
็

็

112,930.00
12,500.00

ษ

18,321,150.60
0.00

2.2
2.3

0.00
29,167,977.72

9,246,023.00
9,237,030.00
6,602,753.16
1,985,180.00
2,096,991.56
ื

0.00

2.4
2.5

63,000.00
ื

0.00

2.6
2.7

0.00
0.00

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บล น น
ภทบ
วด น ย

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

10,049.00

12,000.00

20,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

222,136.90

148,400.00

148,400.00

มวดร ยได้

257,541.76

300,000.00

300,000.00

476,305.00

450,000.00

450,000.00

41,860.00

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

1,007,892.66

990,400.00

998,400.00

16,915,330.61

16,980,000.00

17,980,000.00

16,915,330.61

16,980,000.00

17,980,000.00

14,561,029.00

17,529,600.00

18,021,600.00

14,561,029.00

17,529,600.00

18,021,600.00

32,484,252.27

35,500,000.00

37,000,000.00

ทรพย น

มวดร ยได้
รพ ณชย

ธ รณูปโภ แล

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทุน

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ุด นุน
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

8,198,975.97

9,148,218.00

9,693,568.00

งบบุคลากร

8,429,142.50

11,412,802.00

11,938,127.00

งบดา นินงาน

7,272,405.21

8,998,820.00

9,402,505.00

856,840.00

3,606,160.00

3,862,600.00

2,433,132.77

2,334,000.00

2,103,200.00

27,190,496.45

35,500,000.00

37,000,000.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบล นองนาง
อาเภอท่าบ่อ จัง วัด นองคาย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบล นองนาง
อา ภอท่าบ่อ จัง วัด นองคาย
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

11,754,897

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,669,090

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

4,378,005

แผนงาน าธารณ ุข

715,475

แผนงาน ังคม ง คราะ

572,205

แผนงาน ค ะและชุมชน

1,175,840

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

80,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

320,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

6,055,920

แผนงานการ กษตร

50,000

แผนงานการพาณิชย

535,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

9,693,568
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

37,000,000

น้ : 1/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ น น
ภทบ
ด น
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

9,693,568

9,693,568

บ

9,693,568

9,693,568

น้ : 2/10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,257,320

2,080,147

88,830

7,426,297

มื )

2,484,720

0

0

2,484,720

)

2,772,600

2,080,147

88,830

4,941,577

3,433,000

714,000

0

4,147,000

555,000

194,000

0

749,000

1,500,000

405,000

0

1,905,000

ดุ

665,000

105,000

0

770,000

ธ ณูปโภ

713,000

10,000

0

723,000

91,900

89,700

0

181,600

91,900

89,700

0

181,600

8,782,220

2,883,847

88,830

11,754,897

น ดื น (ฝ่
น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช้

งบลงทุน
ุภณฑ
รวม

น้ : 3/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานป้องกันและบรร ทา
กับการรักษาความสงบ
สาธารณภัย
ภายใน

งบ

งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช้
ดุ
รวม

รวม

609,090

0

609,090

609,090

0

609,090

890,000

170,000

1,060,000

10,000

0

10,000

840,000

150,000

990,000

40,000

20,000

60,000

1,499,090

170,000

1,669,090

น้ : 4/10

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,287,100

0

1,287,100

1,287,100

0

1,287,100

1,756,705

35,000

1,791,705

58,000

0

58,000

898,625

35,000

933,625

800,080

0

800,080

16,000

0

16,000

ุภณฑ

16,000

0

16,000

งบ งินอุดหนุน

1,283,200

0

1,283,200

น ุด นุน

1,283,200

0

1,283,200

4,343,005

35,000

4,378,005

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช้
ดุ
งบลงทุน

รวม

น้ : 5/10

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

74,475

0

74,475

74,475

0

74,475

15,000

426,000

441,000

10,000

120,000

130,000

5,000

286,000

291,000

0

20,000

20,000

งบ งินอุดหนุน

0

200,000

200,000

น ุด นุน

0

200,000

200,000

89,475

626,000

715,475

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช้
ดุ

รวม

น้ : 6/10

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

482,205

0

482,205

482,205

0

482,205

20,000

50,000

70,000

20,000

0

20,000

ใช้

0

50,000

50,000

งบ งินอุดหนุน

0

20,000

20,000

น ุด นุน

0

20,000

20,000

502,205

70,000

572,205

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

รวม

น้ : 7/10

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รวม

0

195,840

195,840

0

195,840

195,840

งบดา นินงาน

0

380,000

380,000

ใช้

0

380,000

380,000

งบ งินอุดหนุน

600,000

0

600,000

น ุด นุน

600,000

0

600,000

600,000

575,840

1,175,840

น ดื น (ฝ่ ป

)

รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

80,000

80,000

ใช้

80,000

80,000

80,000

80,000

รวม

น้ : 8/10

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

220,000

100,000

320,000

ใช้

220,000

100,000

320,000

220,000

100,000

320,000

รวม

น้ : 9/10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช้
ดุ
งบลงทุน
ุภณฑ
ที่ดนแ

่

้
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

1,503,120

0

1,503,120

1,503,120

0

1,503,120

1,062,800

0

1,062,800

74,800

0

74,800

738,000

0

738,000

250,000

0

250,000

34,000

3,456,000

3,490,000

34,000

0

34,000

0

3,456,000

3,456,000

2,599,920

3,456,000

6,055,920

น้ : 10/10

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

50,000

50,000

ใช้

50,000

50,000

50,000

50,000

รวม
แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป

)

งบลงทุน
ุภณฑ
รวม

งานกิจการประปา

รวม

360,000

360,000

360,000

360,000

175,000

175,000

175,000

175,000

535,000

535,000

วนที่พมพ : 18/11/2564 10:52:09

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บล น งน ง
ภ ท บ จง วด น งค ย
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท งที่
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่
รโฆษณ
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รบ บดน้ ท้ง
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ จ รน้ มน ชื้ พลง
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

69,684.94
61,756.12
0.00
3,326.00
134,767.06

0.00
0.00
7,709.00
2,340.00
10,049.00

0.00
0.00
7,000.00
5,000.00
12,000.00

0.00
95,770.00

843.90
117,740.00

0.00
41.00
0.00
700.00
700.00
890.00
400.00
21,463.00

0.00
0.00
114.29
0.00

ปี 2565

%
%
%
%

0.00
0.00
15,000.00
5,000.00
20,000.00

1,000.00
120,000.00

0.00 %
0.00 %

1,000.00
120,000.00

10.00

100.00

0.00 %

100.00

68.00
100.00
550.00
700.00
1,970.00
0.00
91,523.00

100.00
200.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
0.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%

100.00
200.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
0.00
10,000.00

วนที่พมพ : 18/11/2564 10:52:09

น : 2/3

รายรับจริง
ค ใบ
ค ใบ
ุขภ พ
ค ใบ
ค ใบ

นุญ ตรบท ร ็บขน ง่ ปฏ ลู รื มูลฝ ย
นุญ ตปร บ รค รบ จ รที่ ปน นตร ยต

นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
นุญ ต ่นื ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ ปร ป
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค จ น ย ศษข ง
คขย
ร รจดซื้ จดจ ง
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี รรพ มต

ปี 2562
3,000.00

ปี 2563

ปี 2564
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00
0.00 %

ปี 2565
0.00

7,700.00

6,500.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

2,002.00
100.00
132,766.00

2,132.00
0.00
222,136.90

2,000.00
0.00
148,400.00

0.00 %
0.00 %

2,000.00
0.00
148,400.00

217,250.56
217,250.56

257,541.76
257,541.76

300,000.00
300,000.00

0.00 %

300,000.00
300,000.00

445,450.00
445,450.00

476,305.00
476,305.00

450,000.00
450,000.00

0.00 %

450,000.00
450,000.00

5,000.00
85,000.00
56,650.00
146,650.00

0.00
3,000.00
38,860.00
41,860.00

0.00
0.00
80,000.00
80,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
0.00
80,000.00
80,000.00

388,488.72
9,102,718.57
2,580,649.56
59,731.88
5,250,988.46

377,457.52
8,456,851.62
2,546,858.18
66,452.13
4,562,235.74

520,000.00
8,500,000.00
2,800,000.00
70,000.00
4,000,000.00

0.00
5.88
0.00
0.00
12.50

%
%
%
%
%

520,000.00
9,000,000.00
2,800,000.00
70,000.00
4,500,000.00

วนที่พมพ : 18/11/2564 10:52:09

น : 3/3

รายรับจริง
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
งน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
40,000.00
0.00 %
50,000.00
0.00 %

ปี 2562
29,354.97
57,226.23

ปี 2563
37,992.84
40,533.58

813,108.00

826,949.00

1,000,000.00

18,282,266.39

16,915,330.61

16,980,000.00

13,633,971.00
13,633,971.00
32,993,121.01

14,561,029.00
14,561,029.00
32,484,252.27

17,529,600.00
17,529,600.00
35,500,000.00

0.00 %

ปี 2565
40,000.00
50,000.00
1,000,000.00
17,980,000.00

2.81 %

18,021,600.00
18,021,600.00
37,000,000.00

วนที่พมพ : 18/11/2564 10:52:29

น้ : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บล น งน ง
ภ ท บ จง วด น งค ย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

37,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง

รวม

20,000 บาท

จ นวน

15,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

รวม

148,400 บาท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

120,000 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

200 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้โดยค นวณจ ฐ นภ ษี ต มพร ร ช
บญญตภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง พ.ศ.2562
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผนปร
โฆษณ

ศ รื แผนปลว พื่

ร

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รบ บดน้ ท้ง
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร

บ จ รน้ มน ชื้ พลง

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พมพ : 18/11/2564 10:52:29

น้ : 2/3

ค ธรรม นียม ื่น ๆ

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

รวม

300,000 บาท

จ นวน

300,000 บ ท

รวม

450,000 บาท

จ นวน

450,000 บ ท

รวม

80,000 บาท

จ นวน

80,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตปร
ุขภ พ

บ รค้

รบ จ รที่ ปน นตร ยต

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บี้ย
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยได้จ ปร ป
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต

รวม

17,980,000 บาท

จ นวน

520,000 บ ท

จ นวน

9,000,000 บ ท

จ นวน

2,800,000 บ ท

จ นวน

70,000 บ ท

จ นวน

4,500,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ.
ปร ม ณ รร ยรบไว้ม

นดแผน
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีธุร จ ฉพ
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รร ยรบไว้ม

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พมพ : 18/11/2564 10:52:29

น้ : 3/3

ค ภ ค ลวงแร

จ นวน

40,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

1,000,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน
ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
งน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณ รร ยรบไว้ม

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

รวม

18,021,600 บาท

จ นวน

18,021,600 บ ท

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:52

น้า : 1/47

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตําบล นองนาง
อําเภอทาบอ จัง วัด นองคาย
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

97,548

88,690

120,000

0 %

120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

4,128

0

10,000

0 %

10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,993,800

5,560,500

6,098,400

4.09 %

6,348,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,792,000

1,817,600

1,870,065

16.79 %

2,184,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

29,500

72,000

0 %

72,000

0

94,916

798,114

-81.21 %

150,000

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

379,568

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0

4,074

0

0 %

0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

0

200,000

0 %

200,000

เงินสํารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:52
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

220,000

0 %

220,000

รายจายตามข้อผูกพัน
1.โครงการกองทุน ลักประกันสุขภาพ
จํานวนเงิน 220000
2.โครงการกองทุนสวัสดิ์การชุมชน จํานวน
เงิน 200000

420,000

420,000

0

0 %

0

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

182,845.76

183,695.97

359,704

-100 %

0

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน

0

0

0

100 %

5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

5,000

เงินชวยพิเศษ

0

0

40,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

7,520,321.76

8,198,975.97

9,788,283

9,693,568

รวมงบกลาง

7,520,321.76

8,198,975.97

9,788,283

9,693,568

รวมงบกลาง

7,520,321.76

8,198,975.97

9,788,283

9,693,568

รวมแผนงานงบกลาง

7,520,321.76

8,198,975.97

9,788,283

9,693,568

เงินชวยพิเศษ

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:52
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

502,860

514,080

514,080

-100 %

0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

514,080

คาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

41,240

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

41,240

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตําบล

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,800,000

1,800,000

1,800,000

0 %

1,800,000

2,471,740

2,484,720

2,484,720

1,153,111

1,306,080

1,885,200

7.11 %

2,019,240

42,000

54,000

90,000

0 %

90,000

549,720

568,800

710,280

-11.67 %

627,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,484,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:52
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
37.93 %

ปี 2565

14,100

9,660

26,100

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,758,931

1,938,540

2,711,580

2,772,600

รวมงบบุคลากร

4,230,671

4,423,260

5,196,300

5,257,320

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

529,935

-24.52 %

400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

5,000

0 %

5,000

24,000

80,000

132,000

-9.09 %

120,000

0

0

0

100 %

30,000

4,350

7,500

30,000

-100 %

0

28,350

87,500

696,935

965,881

1,003,094.4

500,000

0 %

500,000

2,000

1,000

0

0 %

0

52,505

46,965

50,000

0 %

50,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

555,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
วันปิยม าราช
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:52
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง

9,112

0

0

0 %

0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

87,062.25

64,054

469,000

-78.68 %

100,000

0

0

0

100 %

300,000

42,500

0

0

0 %

0

5,300

5,500

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

100,000

โครงการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ และผู้
ป่วยโรคเอดส์

4,950

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาท ใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิง าคม
๒๕๖๒

0

6,740

0

0 %

0

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระม า
กษัตริย์

0

0

0

100 %

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริ ารสวนตําบลและนายกองค์การ
บริ ารสวนตําบล
คาใช้จายในงานรัฐพิธีฯลฯ
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติและวันพอแ งชาติ)

0

0

0

100 %

10,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม าภูมิ
พลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร (13
ตุลาคม)

0

0

0

100 %

10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู ัวม าวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

1,500

8,000

0

0 %

0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู ัว ม าวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)

0

0

0

100 %

20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี ลวง (วันแมแ งชาติ 12
สิง าคม)

0

0

0

100 %

10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี (3 มิถุนายน)

0

0

0

100 %

20,000

7,000

6,800

0

0 %

0

โครงการวันชาติ (๕ ธันวาคม) พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 9
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการองค์การบริ ารสวนตําบลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

16,600

0

8,000

25 %

10,000

โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใ ้บริการตาม
โครงการพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของเจ้า น้าที่ ส.อบต. อสม.กลุมอาชีพ ัว
น้าสวนราชการ และคณะกรรมการ มู
บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

475,250

0

0

0 %

0

โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใ ้บริการตาม
โครงการพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของเจ้า น้าที่ ส.อบต. อสม.กลุมอาชีพ ัว
น้าสวนราชการ และคณะกรรมการ มู
บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

0

467,040

0

100 %

200,000

290,942.21

257,060.99

150,000

-33.33 %

100,000

1,960,602.46

1,866,254.39

1,197,000

วัสดุสํานักงาน

65,632

74,290.7

106,000

-33.96 %

70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

52,895

92,902

40,000

0 %

40,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

18,350

70,800

100,000

0 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

243,493.4

228,196

350,000

0 %

350,000

0

0

5,000

0 %

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

5,100

0

20,000

0 %

20,000

40,080

96,570

95,000

-15.79 %

80,000

425,550.4

562,758.7

716,000

591,641.17

739,588.12

900,000

-33.33 %

600,000

คาบริการโทรศัพท์

81,690.69

69,120.79

50,000

0 %

50,000

คาบริการไปรษณีย์

0

0

5,000

0 %

5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

50,000

0 %

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

0

0

0

100 %

8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

673,331.86

808,708.91

1,005,000

713,000

รวมงบดาเนินงาน

3,087,834.72

3,325,222

3,614,935

3,433,000

เก้าอี้สํานักงาน

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องโทรสาร

0

0

0

100 %

8,000

เครื่องปรับอากาศ

0

42,300

23,000

-100 %

0

จัดซื้อกล้องถายภาพ

17,990

0

0

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ ผู้บริ าร

0

11,000

0

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริ าร

6,000

0

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

665,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อชุดรับแขก(โซฟา)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

20,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน

0

11,000

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะ ผู้บริ าร

0

40,000

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริ าร

20,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะพับ จํานวน 6 ตัว

12,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อพัดลมอุตสา กรรม แบบตั้งพื้น

14,136

0

0

0 %

0

ชุดโซฟารับแขก

0

0

20,000

-100 %

0

ตู้เ ล็ก

0

0

0

100 %

5,900

โต๊ะสํานักงาน

0

0

24,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

28,000

เครื่องตัด ญ้า

0

0

19,000

-100 %

0

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า

0

11,970

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

0

0

32,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์

0

0

8,900

12.36 %

10,000

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบสี

0

17,000

0

0 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องพน มอกควัน

0

58,000

0

0 %

0

0

0

40,000

0 %

40,000

498,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

588,126

191,270

201,900

91,900

รวมงบลงทุน

588,126

191,270

201,900

91,900

รวมงานบริหารทั่วไป

7,906,631.72

7,939,752

9,013,135

8,782,220

720,810

972,595.67

1,255,200

28.76 %

1,616,147

0

3,311.5

1,000

0 %

1,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

310,560

319,920

485,700

-13.53 %

420,000

8,280

300

1,000

0 %

1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,081,650

1,338,127.17

1,784,900

2,080,147

รวมงบบุคลากร

1,081,650

1,338,127.17

1,784,900

2,080,147

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ซอมรถบรรทุกน้ํา(ดับเพลิง) มายเลข
ทะเบียน 81-4288 ร ัสครุภัณฑ์
005-49-001

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

10,000

0 %

10,000

3,500

0

44,000

90.91 %

84,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0

0

0

100 %

50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

40,350

50,000

-100 %

0

22,500

0

0

0 %

0

26,000

40,350

104,000

107,800

196,860

270,000

3.7 %

280,000

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

100,000

-100 %

0

4,532

35,856

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

30,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือบุตร
รวมค่าตอบแทน

194,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการจ้างเ มาพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้

0

400,000

0

0 %

0

โครงการสํารวจที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน

0

0

0

100 %

50,000

0

10,060

10,000

0 %

10,000

112,332

642,776

385,000

33,075

79,974.7

80,000

-37.5 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

5,781

0

100 %

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

2,100

138.1 %

5,000

54,640

49,127

82,900

-51.75 %

40,000

87,715

134,882.7

165,000

3,887

17,804.2

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,887

17,804.2

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

229,934

835,812.9

664,000

714,000

เก้าอี้สํานักงาน

0

0

0

100 %

15,000

เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU

0

0

17,000

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

405,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

105,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

0 %

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ตู้กระจกบานเลื่อน

15,000

0

0

0 %

0

ตู้กระจกบานเลื่อน

0

0

0

100 %

20,000

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานทึบ

0

0

15,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน

0

0

15,000

-100 %

0

11,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

17,700

10,000

0

0

0 %

0

0

7,990

0

0 %

0

คอมพิวเตอร์พีซี ตั้งโต๊ะ

0

45,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

0

0

44,000

-50 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

0

22,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED สี

0

0

15,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดํา ชนิด
Network

0

0

15,000

0 %

15,000

รวมค่าครุภัณฑ์

36,000

74,990

121,000

89,700

รวมงบลงทุน

36,000

74,990

121,000

89,700

รวมงานบริหารงานคลัง

1,347,584

2,248,930.07

2,569,900

2,883,847

ตู้เ ล็ก 2 บานทึบ
ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 2 ประตู
โต๊ะทํางาน ระดับ 7- 9
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทําน้ําเย็น-น้ําร้อน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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ยอดต่าง (%)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

88,830

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

88,830

รวมงบบุคลากร

0

0

0

88,830

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

88,830

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

9,254,215.72

10,188,682.07

11,583,035

11,754,897

0

125,880

203,840

30.73 %

266,490

216,000

216,000

328,800

-8.58 %

300,600

24,000

24,000

24,000

75 %

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

240,000

365,880

556,640

609,090

รวมงบบุคลากร

240,000

365,880

556,640

609,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

24,000

-100 %

0

0

0

34,000

84,000

84,000

650,000

26.15 %

820,000

0

0

0

100 %

20,000

84,000

84,000

650,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

0

15,000

33.33 %

20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

35,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

84,000

84,000

719,000

890,000

รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

840,000

ค่าวัสดุ
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

35,500

10,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

35,500

10,000

0

0

รวมงบลงทุน

35,500

10,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

359,500

459,880

1,275,640

1,499,090

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใ ม/เทศกาลสงกรานต์

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การบริ ารสวนตําบล
นองนาง

0

0

0

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริ ารสวนตําบล
นองนาง ( ลักสูตรจัดตั้ง)

0

0

0

100 %

50,000

0

0

50,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รวมค่าใช้สอย

150,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

0

10,000

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

10,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

60,000

170,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0

0

60,000

170,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

359,500

459,880

1,335,640

1,669,090

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

101,075.33

242,042

218.01 %

769,720

เงินประจําตําแ นง

0

0

42,000

-50 %

21,000

157,620

162,420

400,000

24.1 %

496,380

1,800

0

36,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

159,420

263,495.33

720,042

1,287,100

รวมงบบุคลากร

159,420

263,495.33

720,042

1,287,100

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

0

0

36,000

33.33 %

48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0

0

0

100 %

10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

3,000

-100 %

0

0

0

39,000

283,900

276,000

380,000

0 %

380,000

81,600

78,200

0

0 %

0

0

12,800

0

0 %

0

500

0

30,000

-50 %

15,000

0

0

0

100 %

15,000

259,620

174,120

0

0 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

58,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
คาใช้จายในการจัดการศึกษา
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาอา ารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0

0

93,500

0 %

93,500

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (คา นังสือเรียน,คาอุปกรณ์
การเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0

0

53,580

15.99 %

62,150

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (อา ารกลางวัน)

0

0

240,300

17.76 %

282,975

0

6,700

60,000

-16.67 %

50,000

625,620

547,820

857,380

0

13,217

30,000

0 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,790

19,975

20,000

3,650.4 %

750,080

คาอา ารเสริม (นม)

745,163.01

773,538.76

786,240

-100 %

0

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

755,953.01

806,730.76

856,240

800,080

รวมงบดาเนินงาน

1,381,573.01

1,354,550.76

1,752,620

1,756,705

0

0

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

898,625

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร

100 %

6,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะรับประทานอา าร พร้อมม้านั่งยาว

0

25,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

10,000

0

25,000

0

0

0

200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

200,000

0

รวมงบลงทุน

0

25,000

200,000

16,000

1,334,000

1,358,000

1,410,000

-11.83 %

1,243,200

โครงการคายวิชาการ

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

0

10,000

10,000

0 %

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์
รวมค่าครุภัณฑ์

16,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําพาย

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

อุด นุนการแขงขันกีฬานักเรียนเครื่อสถาน
ศึกษาที่ 7 (ทาบอ 2)

20,000

20,000

6,400

รวมเงินอุดหนุน

1,354,000

1,388,000

1,436,400

1,283,200

รวมงบเงินอุดหนุน

1,354,000

1,388,000

1,436,400

1,283,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,894,993.01

3,031,046.09

4,109,062

4,343,005

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

0

15,000

0 %

15,000

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบล
นองนาง

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

35,000

35,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

35,000

35,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0

0

35,000

35,000

รวมแผนงานการศึกษา

2,894,993.01

3,031,046.09

4,144,062

4,378,005

212.5 %

20,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

34,560

115.49 %

74,475

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

34,560

74,475

รวมงบบุคลากร

0

0

34,560

74,475

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการ ป้องกันพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้า
เปอย ในโค กระบือ น้ํายาฆาเชื้อโรค
ป้องกันไข้ วัดนก ยาฉีดคุม กําเนิดสุนัข
แมว

47,250

47,750

0

0 %

0

โครงการรจัดซื้อยาสามัญประจําบ้าน และ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

14,000

0

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก

0

125,546.15

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก ประจําปี 2562

124,797.15

0

0

0 %

0

เงินอุด นุนสํา รับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

5,000

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

191,047.15

173,296.15

5,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

191,047.15

173,296.15

5,000

15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

191,047.15

173,296.15

39,560

89,475
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

10,000

คาใช้จายในกาารเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

16,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ

0

0

0

100 %

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

120,000
120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนาง
เจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลักลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก

0

0

160,000

0 %

160,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนาง
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

220,000

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

220,000

426,000

286,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

100 %

20,000
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้านสํา รับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข

0

0

200,000

0 %

200,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

200,000

200,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

200,000

200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

420,000

626,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

191,047.15

173,296.15

459,560

715,475

315,480

330,900

360,240

0.67 %

362,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

138,000

-25 %

103,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

12,000

33.88 %

16,065

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

315,480

330,900

510,240

482,205

รวมงบบุคลากร

315,480

330,900

510,240

482,205

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

20,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

20,000

20,000

0

17,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

17,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

17,000

0

0

อุด นุนกิ่งกาชาดอําเภอทาบอ

0

0

10,000

-100 %

0

อุด นุนเ ลากาชาดจัง วัด นองคาย

0

0

10,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

20,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

20,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

315,480

347,900

550,240

502,205

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปริ้นเตอร์สี

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
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ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอํานาจ
น้าที่

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

50,000

อุด นุนกิ่งกาชาดอําเภอทาบอ

0

0

0

100 %

10,000

อุด นุนเ ลากาชาดจัง วัด นองคาย

0

0

0

100 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

70,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

315,480

347,900

550,240

572,205

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรการกุศล
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

941,168

927,540

1,022,640

-100 %

0

42,000

42,000

42,000

-100 %

0

309,600

318,960

334,920

-100 %

0

9,240

3,300

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,302,008

1,291,800

1,399,560

0

รวมงบบุคลากร

1,302,008

1,291,800

1,399,560

0

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

94,650

100,000

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

4,800

-100 %

0

12,125

17,646

20,000

-100 %

0

12,125

112,296

124,800

เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0
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ยอดต่าง (%)
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

307,100

309,232.1

408,000

-100 %

0

12,648

9,488

30,000

-100 %

0

6,000

13,200

150,000

-100 %

0

325,748

331,920.1

588,000

13,345

12,284

30,000

-100 %

0

145,580

171,257

150,000

-100 %

0

67,735

348,784

100,000

-100 %

0

980

14,250

20,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

227,640

546,575

300,000

0

รวมงบดาเนินงาน

565,513

990,791.1

1,012,800

0

เก้าอี้สํานักงาน

0

0

6,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ

0

0

28,000

-100 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โต๊ะทํางาน

0

0

20,000

-100 %

0

ถังเก็บน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร

0

75,480

0

0 %

0

เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต

0

0

25,000

-100 %

0

เครื่องตัดคอนกรีต

0

0

26,000

-100 %

0

ชุดเก็บลูกปูน

0

0

7,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

0

53,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์

0

0

6,300

-100 %

0

0

75,480

171,300

0

3,100

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

3,100

0

0

รวมงบลงทุน

0

78,580

171,300

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,867,521

2,361,171.1

2,583,660

0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งานไฟฟ้าและประปา

0 %

0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เส้นบ้านราษฎร์
สามัคคี-ไปวัดบ้านราษฎร์(วัดสิม) มูที่ 7

0

105,746.91

0

0 %

0

191,310.39

0

0

0 %

0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา พร้อม ม้อ
แปลง เส้นซอยข้างบ้านนายบุญ บุดสี
รี-พื้นที่ไทยซุน

0

329,671.63

0

0 %

0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา พร้อม ม้อ
แปลง เส้นสระ ลวงวังเป็ดกา

0

298,346.21

0

0 %

0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ําพร้อม ม้อแป
ลงเส้นแท้งค์ประปาบ้านราษฎร์สามัคคี-เส้น
ทางไปบ้าน มาก ุง

0

311,368.02

0

0 %

0

128,106.22

0

0

0 %

0

อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจาก
คลองสงน้ําชลประทานถึงวัดเชียงขวัญ มูที่
3

0

0

150,000

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา มูที่ 4

0

0

200,000

-100 %

0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมไฟฟ้าสองสวาง
รอบ มูบ้าน(เส้นข้างวัด-รอบ มูบ้าน)

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางทั้ง 10 มูบ้าน
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อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อม ม้อแปลง เส้นทางสระ ลวงถึง นอง
ตูม มูที่ 6

0

0

200,000

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาบอ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
เพื่อการเกษตรสายบ้านราษฎร์สามัคคีถึง
บ้านบัก ุง มูที่ 7

0

0

200,000

-100 %

0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสูพื้นที่การเกษตรเส้น
ลังวัด มูที่ 5

0

0

0

100 %

150,000

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ําพร้อม ม้อ
แปลง เส้นทาง นองนาง - บ้านตอแก มูที่
8

0

0

0

100 %

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปวัดเชียงขวัญ มู
ที่ 3

0

0

0

100 %

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ ม้อแปลง
พร้อมสายดับเส้นทางไปวัดป่าดงกลาง และ
ป่าช้าบ้านนาดง มูที่ 2

0

0

0

100 %

150,000

รวมเงินอุดหนุน

319,416.61

1,045,132.77

750,000

600,000

รวมงบเงินอุดหนุน

319,416.61

1,045,132.77

750,000

600,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

319,416.61

1,045,132.77

750,000

600,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

168,840

175,680

186,560

4.97 %

195,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

168,840

175,680

186,560

195,840

รวมงบบุคลากร

168,840

175,680

186,560

195,840

156,994.2

128,492.3

380,000

รวมค่าใช้สอย

156,994.2

128,492.3

380,000

380,000

รวมงบดาเนินงาน

156,994.2

128,492.3

380,000

380,000

0

350,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

350,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

350,000

0

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

325,834.2

654,172.3

566,560

575,840

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,512,771.81

4,060,476.17

3,900,220

1,175,840

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

380,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0 %

0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการจัดเวทีประชาคม มูบ้าน
และประชาคมตําบล

10,000

0

0

0 %

0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใ มและ
สงกรานต์

45,150

24,550

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมกตัญญูผู้สูงอายุ

36,700

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมตามแนวพระราชดําริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

29,950

29,450

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

121,800

54,000

0

0

รวมงบดาเนินงาน

121,800

54,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

121,800

54,000

0

0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการจัดกิจกรรมกตัญญูผู้สูงอายุ

0

0

40,000

0 %

40,000

โครงการสงเสริมชมรมผู้พิการตําบล นอง
นาง

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

80,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

80,000

80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

0

0

80,000

80,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

121,800

54,000

80,000

80,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด

150,000

150,000

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

14,500

8,000

0

0 %

0

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

69,854

69,150

0

0 %

0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

98,055

99,090

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

332,409

326,240

0

0

รวมงบดาเนินงาน

332,409

326,240

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

332,409

326,240

0

0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด

0

0

150,000

0 %

150,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

0

0

70,000

0 %

70,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

220,000

220,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

220,000

220,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

0

220,000

220,000

0

0

100,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

100,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

100,000

100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0

0

100,000

100,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

332,409

326,240

320,000

320,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

0 %

100,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,112,520

เงินประจําตําแ นง

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

348,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,503,120

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,503,120

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

4,800

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
รวมค่าตอบแทน

74,800

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:52

น้า : 40/47

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

408,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

15,000

0

0

0

100 %

300,000

0

0

0

วัสดุสํานักงาน

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

250,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,062,800

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

738,000

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กอสร้าง
เครื่องสกัดคอนกรีต

0

0

0

100 %

31,000

ไดโวสูบน้ํา

0

0

0

100 %

3,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

34,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

34,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

2,599,920

309,526

0

0

0 %

0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กเส้นป่าช้า
บ้านดงนาคํา มูที่ 5

0

0

0

100 %

150,000

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. เส้นทางสี่แยก
ถึงบ้านพอคํามิ่ง มูที่ 2

0

0

0

100 %

100,000

กอสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปิดภายใน
มูบ้าน มูที่ 8

0

0

0

100 %

100,000

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด
น้าบ้าน นายระคร ขนันด้วง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย
โยธิน น้อยยะ มูที่ 9 บ.โนนสดใส

0

0

0

100 %

399,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นสี่แยกไป
ป่าช้า มูที่ 6 บ.สมสร้าง

0

0

0

100 %

400,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
จากที่นานางบุญปราง พรมมา ถึงบ้านนาย
สกุลชัย แผ้วชมภู มูที่ 10 บ้านคําป่าก้าว
(นค.ถ 118-19)

0

0

0

100 %

400,000

โครงการกอสร้างเมรุเผาศพ วัดราช มูที่ 7
บ.ราษฎร์สามัคคี

0

0

0

100 %

500,000

โครงการกอสร้างเมรุเผาศพป่าช้าบ้านนาดุ
มูที่ 4 บ.นาดุ

0

0

0

100 %

500,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ภายใน มู
บ้าน มูที่ 1 บ.นาน้ําพาย

0

0

0

100 %

332,000

กอสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายเฉลา
ขันวิเศษ-บ้านนายจันทร์สด พรมศรี

0

46,800

0

0 %

0

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 9 เริ่มจากโนนสดใสซอย 9 ถึง โนน
สดใส ซอย 5 ข้างโรงเรียน

0

0

401,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
บรรเลง โคตรชมภู มูที่ 1 บ้านนาน้ําพาย

0

0

322,000

-100 %

0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
บัณฑิต ใจใ ญ ถึง บ้านนายบุญสง กอง
ล้อม มูที่ 5

0

0

406,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.จาก น้าบ้านที่
ทําการผู้ใ ญบ้าน ถึง คลองสงน้ํา มูที่ 8

0

0

412,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้า
ป่าช้าบ้านนาดง มูที่ 2

0

0

360,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
บุญมี ขวาของ ถึง สี่แยกบ้านนางประนอม
มุขพรม มูที่ 3

0

0

98,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
มวย ยศธะเสน ถึง วัดสุวรรณภูมิ มูที่ 10

0

0

399,000

-100 %

0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)

0

0

105,960

-100 %

0

0

0

29,900

-100 %

0

0

0

65,500

-100 %

0

0

0

0

100 %

100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการซอมแซมคู ้วยบังพวนพร้อมวาง
ทอ มูที่ 3
โครงการซอมแซมถนน คสล. มูที่ 7
โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
มูที่ 3 เส้นทางจากฟาร์ม มูไปทางนานาย
สันติ จันดี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสูพื้นที่การ
เกษตร มูที่ 10

0

0

32,300

-100 %

0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสูพื้นที่การ
เกษตร มูที่ 2

0

0

42,800

-100 %

0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสูพื้นที่การ
เกษตรพร้อมวางทอ มูที่ 5

0

0

21,300

-100 %

0

0

0

98,200

-100 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนาน้ําพาย

0

0

0

100 %

166,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ

0

0

0

100 %

184,000

0

0

0

100 %

125,000

309,526

46,800

2,803,960

โครงการปรับปรุงงถนน คสล.เส้นทางบ้าน
โนนสดใสออกไปบ้านสมสร้าง (นค.ถ
118-02)
โครงการปรับปรุงซอมแซมบล็อกคอนเวิร์ส
มูที่ 4

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,456,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบลงทุน

309,526

46,800

2,803,960

3,456,000

รวมงานก่อสร้าง

309,526

46,800

2,803,960

3,456,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

309,526

46,800

2,803,960

6,055,920

30,000

0

0

รวมค่าใช้สอย

30,000

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

30,000

0

0

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

30,000

0

0

0

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการปลูก ญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

50,000

50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0

0

50,000

50,000

รวมแผนงานการเกษตร

30,000

0

50,000

50,000

216,000

216,000

324,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0 %

324,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

24,000

24,000

36,000

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

240,000

240,000

360,000

360,000

รวมงบบุคลากร

240,000

240,000

360,000

360,000

0

18,200

0

100 %

50,000

112,500

45,000

125,000

0 %

125,000

รวมค่าครุภัณฑ์

112,500

63,200

125,000

175,000

รวมงบลงทุน

112,500

63,200

125,000

175,000

รวมงานกิจการประปา

352,500

303,200

485,000

535,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

352,500

303,200

485,000

535,000

รวมทุกแผนงาน

24,194,564.45

27,190,496.45

35,500,000

37,000,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้ําแบบ อยโขง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา

น้า : 1/144
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบล นองนาง
อํา ภอทาบอ จัง วัด นองคาย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

9,693,568 บาท

รวม

9,693,568 บาท

รวม

9,693,568 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมพร้อมคาปรับของ
พนั งานจ้าง รณีประ บอันตราย รือ จ็บป่วย ทุพพลภาพตาย
และคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนั งาน
จ้าง งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมพร้อมคาปรับของ
พนั งานจ้าง (ที่ไมรวมคาใช้จายร้อยละ 40)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533
- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท., และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
- นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท., และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป (ม ราคม-ธันวาคม)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จํานวน

6,348,000 บาท

จํานวน

2,184,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ โดยผู้ ูง
อายุมี ิทธิได้รับ บี้ยยังชีพตามระ บียบฯ และได้ขึ้นทะ บียนขอรับ
งิน บี้ยยังชีพไว้ ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว 1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563
บี้ยยังชีพความพิ าร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ง คราะ บี้ยยังชีพคนพิ าร โดยผู้
พิ ารมี ิทธิได้รับ บี้ยยังชีพตามระ บียบฯ และได้ขึ้นทะ บียนขอ
รับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว 1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด โดยผู้
ป่วย อด มี ิทธิได้รับ บี้ยยังชีพตามระ บียบฯ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว 1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563
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งิน ํารองจาย

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

379,568 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิดขึ้น รือ
รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด
าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อน
ของประชาชน ป็น วนรวมได้
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจายตามข้อผู พัน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของงบ
ประมาณรายรับทุ ประ ภท ย ว้นประ ภทพันธบัตร งิน ู้ งินที่
มีผู้อุทิศใ ้/ งินบริจาคและ งินอุด นุน
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบํา น็จบํานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ง งิน มทบ อง
ทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564
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งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราว ารประชุม มื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น มทบงบประมาณ องทุน วั ดิ าร
ชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ.2561 แ ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ ( ป ช.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร
วนตําบล นองนาง
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ.2561 แ ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทําศพข้าราช าร/พนั งาน
พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลู จ้าง และพนั งานจ้างถึงแ ความตาย งินคาทําขวัญ
พนั งานและลู จ้าง งินนทดแทน รณีพนั งานประ บอันตราย
จ็บป่วย รือ ูญ าย นื่องจา ารทํางานใ ้ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
จอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
.2559
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งินชวยคาทําศพพนั งานจ้าง

จํานวน

5,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,782,220 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,257,320 บาท

รวม

2,484,720 บาท

จํานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลู จ้าง และพนั งานจ้างถึงแ ความตาย งินคาทําขวัญ
พนั งานและลู จ้าง งินนทดแทน รณีพนั งานประ บอันตราย
จ็บป่วย รือ ูญ าย นื่องจา ารทํางานใ ้ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
จอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
.2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
คาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 20,400 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 244,800 บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนรองนาย องค ารบริ าร
วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2
คน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ( ํานั ปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 1,750 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นงรองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2
คน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ( ํานั ปลัด)
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ( ํานั ปลัด)
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คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

1,800,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ( ํานั ปลัด)

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 11,220
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 134,640 บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนรองประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,180
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 110,160 บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือน มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 18 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,555,200 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ( ํานั ปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลพร้อม งินปรับ
ปรุง งิน ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) ัว น้า ํานั ปลัด จํานวน 1 อัตรา
(3) นั จัด ารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(4) นั ทรัพยา รบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(5) นั วิ คราะ นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(6) จ้าพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( ํานั ปลัด)

รวม

2,772,600 บาท

จํานวน

2,019,240 บาท
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งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตําบลผู้ดํารงตําแ นง บริ าร อํานวย าร รือผู้มี ิทธิ์ได้รับ งิน
ประจําตําแ นง ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 4,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 48,000 บาท
(2) ัว น้า ํานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน คาตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547
3) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 ันยายน 2556 รื่อง ประ าศ .จ
. .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2556 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

90,000 บาท

น้า : 10/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- ผู้ชวยนั วิ คราะ นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
- นั ารภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- พนั งานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)

จํานวน

627,360 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จํานวน

36,000 บาท

รวม

3,433,000 บาท

รวม

555,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับ
พนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
-นั ารภารโรง
-พนั งานขับรถยนต
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ( ํานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําป ( ํานั ปลัด)
(2) พื่อจาย ป็นคาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ
ตั้ง จํานวน 300,000 บาท
- โดยจาย ป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ใน
าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( ํานั ปลัด)
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้างที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ํานั ปลัด)
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แ ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ ผู้บริ าร พนั งาน
วนตําบล ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน ( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน) คา
โฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ
ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตาง ๆ) คาธรรม นียมตาง ๆ ารจัดทําประ ันภัย
ทรัพย ิน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง
มาบริ าร รือคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร คาติดตั้งประปา พื่อใช้
ในราช าร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ
คาจ้าง มาแรงงาน ฯลฯ
-คาจ้าง มา ถาบันภายนอ ประ มินความพึงพอใจ
-คาจ้าง มาบริ ารระบบ ารบรรณอิ ลคทรอนิค
-คาจ้าง มาบริ าร ชาโมดูลและดูแลระบบ ว็ปไซต
-คาจ้าง มาบริ ารแมบ้านทําความ ะอาด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจ้ง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
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พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี ารตามราย าร
ตาง ๆ ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น)
2 คาใชจายใน ารจัดประชุมราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นและใ ้ มายความรวมถึง ารประชุมราช ารทางไ ลผานดาว
ทียม ชน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารใน รณีที่มี าร
ประชุมคาบ ี่ยวมื้ออา าร คา ชา ้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ป็นต้น ารประชุมราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่
ามารถ บิ คาใช้จายได้ ต้อง ป็น ารประชุมที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ภาร ิจขององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประ งค พื่อนํา
ผลจา ารประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน ารทํางาน ประชุม
ชี้แจง ลั ณฑตางๆ รือซั ซ้อมความ ข้าใจในระ บียบวิธี
ปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญ าอุป รรค รือพิจารณา า
ข้อยุติ ประ านงาน รือแ ้ไขปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
2.1 ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
2.2 ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รือคํา ั่งขอองค รป ครอง วนท้องถิ่น
2.3 ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร ภาท้องถิ่น
2.4 ารประชุมประชาคม มูบ้าน พื่อบูรณา ารจัดทําแผน
ชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
2.5 ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.6 ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่นของรัฐ รือ อ ชน
2.7 ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
3. คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร ํา รับ รณี นวยงาน
อื่น รือบุคลภายนอ ข้าดูงาน รือ ยี่ยมชมองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลงขาว
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่งของบริจาคใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
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4. คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้
จายใน ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ้ ับ
ประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 18/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบลและ
นาย องค ารบริ าร วนตําบล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบลและนาย องค ารบริ าร วนตําบลตาม
ที่ ฎ มาย ํา นด โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ถาน
ที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาถาย อ าร คาแบบพิมพ
ตางๆ คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ คาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง ารที่ ี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 68 ลําดับที่ 7 ( ํานั
ปลัด)

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 19/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ พวง
มาลา พานพุมดอ ไม้ พานพุม งิน พุมทอง รวยดอ ไม้ ฯลฯ
ํา รับวางอนุ าวรีย รือใช้ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม ฉลิม
พระ ียรติในวโร า ตางๆ ตามความจํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ( ํานั
ปลัด)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทํานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จายของ
คณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วน
ตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ
อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร
และพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( ํานั ปลัด)

น้า : 20/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

โครง ารป ป้องและ ชิดชู ถาบันพระม า ษัตริย

จํานวน

50,000 บาท

โครง ารวันคล้ายวันพระบรมราช มภพของ พระบาท ม ด็จพระ จํานวน
บรมชน าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร (วัน
ชาติและวันพอแ งชาติ)

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป ป้อง ถาบันพระม า
ษัตริย ชน คาจัด ถานที่ คาจัดทําป้ายคาประชา ัมพันธ ชิญ
ชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ้ ับประชาชน พื่อ ข้ารวมงาน คา
วั ดุ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 48 ลําดับที่ 1 ( ํานั
ปลัด)

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวันคล้ายวันพระบรมราช
มภพของ พระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิ
พลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพอแ ง
ชาติ) ชน คาจัด ถานที่ คาจัดทําป้าย คาประชา ัมพันธ ชิญชวน
รืออํานวยความ ะดว ใ ้ ับประชาชน พื่อ ข้ารวมงานรัฐ
พิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 68 ลําดับที่ 1 ( ํานั
ปลัด)

น้า : 21/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

โครง ารวันคล้ายวัน วรรคตของพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)

จํานวน

10,000 บาท

โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ จ้าอยู ัว ม าวชิราลง จํานวน
รณ บดินทร ทพยวราง ูร (28 ร ฎาคม)

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวันคล้ายวัน วรรคตของพระ
บาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย
ดชม าราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) ชน คาจัด ถานที่ คา
จัดทําป้ายคาประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ้
ับประชาชน พื่อ ข้ารวมงานรัฐพิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 73 ลําดับที่ 6 ( ํานั
ปลัด)

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระ จ้าอยู ัว ม าวชิราลง รณ บดินทร ทพยวราง ูร (28
ร ฎาคม) ชน คาจัด ถานที่ คาจัดทําป้าย คาประชา ัมพันธ
ชิญชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ้ ับประชาชน พื่อ ข้ารวมงาน
รัฐพิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 72 ลําดับที่ 5 ( ํานั
ปลัด)

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์พระบรม จํานวน
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง (วันแมแ งชาติ 12
ิง าคม)

น้า : 22/144

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันป ลวง (วันแมแ งชาติ 12 ิง าคม) ชนคาจัด ถานที่ คาจัด
ทําป้าย คาประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ้ ับ
ประชาชน พื่อ ข้ารวมงานรัฐพิธีและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 69 ลําดับที่ 2
โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธา จํานวน
พิมลลั ษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี (3
มิถุนายน) ชน คาจัด ถานที่ คาจัดทําป้าย คาประชา ัมพันธ ชิญ
ชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ้ ับประชาชน พื่อ ข้ารวมงานรัฐ
พิธีและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 71 ลําดับที่ 4 ( ํานั
ปลัด)

20,000 บาท
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โครง ารองค ารบริ าร วนตําบล คลื่อนที่พบประชาชน

จํานวน

10,000 บาท

โครง ารอบรม ัมมนา ทัศนศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารใ ้ จํานวน
บริ ารตามโครง ารพระราชดําริด้าน ศรษฐ ิจพอ พียง ของ จ้า น้า
ที่ .อบต. อ ม. ลุมอาชีพ ัว น้า วนราช าร และคณะ รรม าร
มูบ้าน นั รียน นั ศึ ษา ประชาชนทั่วไป

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารองค ารบริ าร วนตําบล
คลื่อนที่พบประชาชน ชน คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาจัด
ตรียม ถานที่ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 75 ลําดับที่ 8

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอบรม ัมมนา ทัศนศึ ษาดู
งาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารใ ้บริ ารตามโครง ารพระราชดําริ
ด้าน ศรษฐ ิจพอ พียง ของ จ้า น้าที่ มาชิ ภาท้องถิ่น อ
ม. ลุมอาชีพ ัว น้า วนราช าร คณะ รรม าร มูบ้าน นั
รียน นั ศึ ษาและประชาชนทั่วไป ชน คาใช้จายใน ารต แตง
ถานที่ฝึ อบรม คาถาย อ าร คาป้ายโครง าร คาของ มมนา
คุณใน ารดูงาน คาอา าร คาอา ารวาง คาตอบแทนวิทยา ร คา
ที่พั คาวั ดุ คายานพา นะ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 130
ลําดับที่ 1 ( ํานั ปลัด)
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

665,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน รถยนต ครื่องคอมพิว ตอร ครื่อง
พิมพ ครื่อง ํารองไฟ ครื่องถาย อ าร และทรัพย ินตางๆ ฯลฯ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ ้จายจา คา
ใช้ อย วน รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน าร
ซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จายจา คาใช้ อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา คา
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งานที่จํา ป็นต้องใช้ใน ํานั งาน ราย
จาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคา
วั ดุ โดยจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง ขา
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ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่อง
ตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาด
ใ ญ ตู้ยา ามัญประจําบ้าน แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ป๊ ข็ม มุด ระดาษคารบอน ระดาษ
ไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม รวยดอ ไม้ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)
วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

40,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ที่จํา ป็นต้องใช้โดยจาย
ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติดน้ําร้อน ระติดน้ําแข็ง ถังแ ตา ตู้
็บอุป รณดับ พลิง ายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบ
ล้อลา อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผาปูที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า
ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ัวดูดตะ อน ระวาย
น้ํา อา าร ริม (นม) วั ดุประ อบอา าร อา าร ํา ร็จรูปฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)
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วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง โดยจาย ป็นคาวั ดุ
ยานพา นะและขน ง ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง ุญแจปา
ตาย ุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
บร นอตและ รู ายไมล พลา ฟลม รองแ ง น้ํา ลั่น ฯลฯ
ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม
ลาง ดังนี้ บาะรถยนต ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถ
ยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา แบต ตอร
รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ บร อาจาจั รยาน ตลับลู
ปืน ระจ มองข้างรถยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ายไฮดร
อลิค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 28/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น โดยจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ
พลิงและ ลอลื่น ดังนี้
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ แ ุงต้ม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถาน าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

350,000 บาท

น้า : 29/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร โดยจาย ป็นคาวั ดุ าร
ษตร ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ คียว ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มุน จานพรวน ครื่องดั แมลง ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระ วางแถว ตะแ รงรอน บนโธ อวน ( ํา ร็จรูป) ระชัง มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ปุย ยาป้อง ันและ ําจัด
ศัตรูพืชและ ัตว อา าร ัตว พืชและ ัตว พันธุ ัตวป และ ัตว
น้ํา น้ํา ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะชํา อุป รณใน ารขยายพันธ
พืช ชน ใบมีด ชือ ผู้ใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ป้อง ันแ
พิษฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ใช้ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั าทรัพย
ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือ
คาซอม ลาง ดังนี้ ัว ะโ ล ดูดน้ํา ฯลฯ
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 30/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร โดยจาย ป็นคาวั ดุ
โฆษณาและ ผยแพร ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลองและ
ระวิงใ ฟลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ พู ัน ี ระดาษ ขียน
โป ตอร ฟลม มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รูป ี รือขาวดําที่ได้จา
ารล้าง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม อ าร ผยแพรผล าร
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 31/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร โดยจาย ป็นคาวั ดุ
คอมพิว ตอร ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ ข้อมูล ทป
บันทึ ข้อมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม
ลาง ดังนี้ นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram คัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ป็นต้น ครื่องอานและ
บันทึ ข้อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ ตต (Diskette) แบบฮา
รดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) ฯลฯ
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

80,000 บาท

น้า : 32/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

713,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ รืออาคาร
ถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วน
ตําบล รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน ชน คาบริ าร คา
ภาษี ใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)
คาบริ ารโทรศัพท
- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐานน ํานั งาน คาโทรศัพท คลื่อน
ที่ ฯลฯ และ มายความรวมถึงคาใช้ พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง
ลาวและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน คา ชา
ครื่อง คา ชา มาย ลขโทรศัพท คาบํารุงรั ษา าย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)

น้า : 33/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
ใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่อ
าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน
ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และใ ้ มายความ
รวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่ ิดขึ้น
ี่ยว ับ ารใช้บริ าร คาตอ ัญญาณจีพี อ (1 ครั้งตอป) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)
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คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง

จํานวน

8,000 บาท

รวม

91,900 บาท

รวม

91,900 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

5,900 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็ปไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั
ปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
ครื่องโทร าร
พื่อจาย ป็นคา ครื่องโทร าร จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ
ัง ขป ดังนี้
-โทร ารแบบ ระดาษธรรมดา
- น้าจอแ ดงผล LCD
- ามารถรับ อ าร รณี ระดาษ มด
( นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด าโดย ืบ
ราคาจา ท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)
ตู้ ล็
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลั ษณะ ัง ขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) ( ํานั ปลัด)
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ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ
ัง ขป ดังนี้
1) ป็น ครื่องฉายภาพ ลน ดียว ามารถตอ ับอุป รณ พื่อฉาย
ภาพจา คอมพิว ตอรและวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP รือ 3 LCD รือ LCD Panel รือระบบ DLP
3) ระดับ XGA ป็นระดับความละ อียดของ
ภาพ ขนาด 3,500 ANSI Lumens
4) ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดคาความ อง วางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

28,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องพิมพ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร
รือ LED ขาวดํา จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา28 น้า
ตอนาที (ppm)
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 ได้
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุดไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย ํา นา อ ารได้
- ามารถทํา ํา นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 ํา นา
- ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 รือดี วาจํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท
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คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาด
ใ ญซอมแซม บํารุง รั ษาโครง ร้างของครุภัณฑ พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติและคาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้งที่
ต้องชําระพร้อม ับคาครุภัณฑ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั
ปลัด)

จํานวน

40,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

2,883,847 บาท

รวม

2,080,147 บาท

รวม

2,080,147 บาท

จํานวน

1,616,147 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลพร้อม งินปรับ
ปรุง งิน ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวย าร องคลัง จํานวน 1 อัตรา
2.นั วิชา ารจัด ็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
3.นั วิชา าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
4. นั วิชา ารคลัง จํานวน 1 อัตรา
5. จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
6. จ้าพนั งานพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( องคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิฯ
ลฯ ใ ้แ พนั งาน วนท้องถิ่น ( องคลัง)
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งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตําบลผู้ดํารงตําแ นง บริ าร อํานวย าร รือผู้มี ิทธิ์ได้รับ งิน
ประจําตําแ นง ดังนี้
1) ผู้อํานวย าร องคลัง ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน คาตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547
3) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 ันยายน 2556 รื่อง ประ าศ .จ
. .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2556 ( องคลัง)

จํานวน

42,000 บาท
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
- พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1.ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
2.ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3.ผู้ชวยนั วิชา ารจัด ็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( องคลัง)

จํานวน

420,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับ
พนั งานจ้าง ดังนี้
- พนั งานจ้างตามภาร ิจ
1. ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชวยนั วิชา ารจัด ็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ( องคลัง)

จํานวน

1,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําป ( องคลัง)

รวม

714,000 บาท

รวม

194,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้างที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( องคลัง)
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แ ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
( องคลัง)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ ผู้บริ าร พนั งาน
วนตําบล ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน ( องคลัง)

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

405,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน) คา
โฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ
ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตาง ๆ) คาธรรม นียมตาง ๆ ารจัดทําประ ันภัย
ทรัพย ิน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง
มาบริ าร รือคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร คาติดตั้งประปา พื่อใช้
ในราช าร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ
คาจ้าง มาแรงงาน ฯลฯ
-คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะคาใช้ อยและคา าธารณูปโภค ( องคลัง)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ่ยี ว ับ ารรับรองและพิธี ารตาม
ราย ารตาง ๆ ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น)
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2 คาใชจายใน ารจัดประชุมราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นและใ ้ มายความรวมถึง ารประชุมราช ารทางไ ลผานดาว
ทียม ชน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารใน รณีที่มี าร
ประชุมคาบ ี่ยวมื้ออา าร คา ชา ้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ป็นต้น ารประชุมราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่
ามารถ บิ คาใช้จายได้ ต้อง ป็น ารประชุมที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ภาร ิจขององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประ งค พื่อนํา
ผลจา ารประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน ารทํางาน ประชุม
ชี้แจง ลั ณฑตางๆ รือซั ซ้อมความ ข้าใจในระ บียบวิธี
ปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญ าอุป รรค รือพิจารณา า
ข้อยุติ ประ านงาน รือแ ้ไขปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
2.1 ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
2.2 ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รือคํา ั่งขอองค รป ครอง วนท้องถิ่น
2.3 ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร ภาท้องถิ่น
2.4 ารประชุมประชาคม มูบ้าน พื่อบูรณา ารจัดทําแผน
ชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
2.5 ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.6 ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่นของรัฐ รือ อ ชน
2.7 ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
3. คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร ํา รับ รณี นวยงาน
อื่น รือบุคลภายนอ ข้าดูงาน รือ ยี่ยมชมองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลงขาว
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่งของบริจาคใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
4. คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้
จายใน ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออํานวยความ ะดว ใ ้ ับ
ประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
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1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( องคลัง)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
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- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
ของคณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ
อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร
และพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( องคลัง)
โครง าร ํารวจที่ดินและทะ บียนทรัพย ิน
จํานวน
พื่อนําไปใช้ใน ารจัด ็บภาษีตาม พรบ. ที่ดินและ ิ่งปลู
ร้าง ทั้ง 10 มูบ้าน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 67 ลําดับที่ 1
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50,000 บาท
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน รถยนต ครื่องคอมพิว ตอร ครื่อง
พิมพ ครื่อง ํารองไฟ ครื่องถาย อ าร และทรัพย ิน
ตางๆ ฯลฯ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ ้
จายจา คาใช้ อย วน รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็นผู้
ดํา นิน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้าง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จายจา คาใช้ อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา คา
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( องคลัง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งานที่จํา ป็นต้องใช้ใน ํานั งาน ราย
จาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคา
วั ดุ โดยจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่อง
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ตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาด
ใ ญ ตู้ยา ามัญประจําบ้าน แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ป๊ ข็ม มุด ระดาษคารบอน ระดาษ
ไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม รวยดอ ไม้ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( องคลัง)
วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

10,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ที่จํา ป็นต้องใช้โดยจาย
ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติดน้ําร้อน ระติดน้ําแข็ง ถังแ ตา ตู้
็บอุป รณดับ พลิง ายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบ
ล้อลา อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า
ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ัวดูดตะ อน ระวาย
น้ํา อา าร ริม (นม) วั ดุประ อบอา าร อา าร ํา ร็จรูปฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( องคลัง)
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร โดยจาย ป็นคาวั ดุ
โฆษณาและ ผยแพร ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลองและ
ระวิงใ ฟลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ พู ัน ี ระดาษ ขียน
โป ตอร ฟลม มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รูป ี รือขาวดําที่ได้จา
ารล้าง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม อ าร ผยแพรผล าร
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( องคลัง)

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 53/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร โดยจาย ป็นคาวั ดุ
คอมพิว ตอร ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ ข้อมูล ทป
บันทึ ข้อมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม
ลาง ดังนี้ นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram คัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ป็นต้น ครื่องอานและ
บันทึ ข้อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ ตต (Diskette) แบบฮา
รดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( องคลัง)

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 54/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

10,000 บาท

รวม

89,700 บาท

รวม

89,700 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
ใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( องคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
้าอี้ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคา ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 3 ตัว โดยมีคุณลั ษณะ
ัง ขป ดังนี้
- พนั พิงและที่นั่งขึ้นโครง ล็ บุฟองน้ํา ุ้ม นัง
ัง คราะ PVC leather
- ที่วางแขนผลิตจา พลา ติ ขึ้นรูป
- ามารถ มุน ้าอี้ได้รอบตัว 360 องศา
- รองรับน้ํา นั ได้ ูง ุด 80 .
- ขาตั้งจํานวน 5 แฉ
- มีล้อ ลื่อนได้
-ปรับระดับ ูง-ต่ํา
( นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด าโดย ืบ
ราคาจา ท้องตลาด) ( องคลัง)

น้า : 55/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ตู้ ระจ บาน ลื่อน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

17,700 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ระจ บาน ลื่อน จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลั ษณะ ัง ขป ดังนี้
- ตู้ อ าร ล็ บาน ลื่อน ระจ จัด ็บ 3 ชั้น (ตู้ 4 ฟุต)
- ผลิตจา แผน ล็ SPCC ความ นาไมต่ํา วา 0.6 มม. พน
ี คลือบ ารป้อง ัน นิม แผน ระจ นา ไมน้อย วา 3 มม.
- บาน ลื่อน ระจ 2 ประตู มือจับอะลูมิ นียมแบบฝัง พร้อม
ุญแจล็อ
- แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผน ( ํา รับจัด ็บแฟ้ม
อ าร มุด นัง ือ และของใช้ตางๆ)
( นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด าโดย ืบ
ราคาจา ท้องตลาด) ( องคลัง)
ตู้ ล็ ็บ อ าร 2 ประตู
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 ประตู จํานวน 3 ตู้ โดยมี
คุณลั ษณะ ัง ขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) ( องคลัง)

น้า : 56/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร โนตบุค
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ ัง ขป ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) จํานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.2 GHz และมี นวย
ประมวลผลด้าน ราฟ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10 แ น รือ
2. ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 120 GB จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
( ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ป็นไปตาม ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ
ังคม) ( องคลัง)

จํานวน

22,000 บาท

น้า : 57/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา ชนิด Network
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร
รือ LED ขาวดํา จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา28 น้า
ตอนาที (ppm)
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 ได้
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุดไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย ํา นา อ ารได้
- ามารถทํา ํา นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 ํา นา
- ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 รือดี วาจํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
( องคลัง)

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 58/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลพร้อม งินปรับ
ปรุง งิน ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( ํานั ปลัด)

รวม

88,830 บาท

รวม

88,830 บาท

รวม

88,830 บาท

จํานวน

88,830 บาท

น้า : 59/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลพร้อม งินปรับ
ปรุง งิน ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) นั ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( ํานั ปลัด)

รวม

1,499,090 บาท

รวม

609,090 บาท

รวม

609,090 บาท

จํานวน

266,490 บาท

น้า : 60/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- พนั งานขับรถยนตบรรทุ น้ํา จํานวน 1 อัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่วไป
- คนงานประจํารถน้ํา จํานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)

จํานวน

300,600 บาท

น้า : 61/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับ
พนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- พนั งานขับรถยนตบรรทุ น้ํา จํานวน 1 อัตรา
(2) พนั งานจ้างทั่วไป
- คนงานประจํารถน้ํา จํานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

42,000 บาท

น้า : 62/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําป ( ํานั ปลัด)

รวม

890,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 63/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ค่าใช้สอย

รวม

840,000 บาท

จํานวน

820,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ที่อยูในราย
ละ อียดของรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร คาจ้าง มาบริ าร
แบ าม ัมภาระ และคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ตามความจํา ป็น
มาะ ม ฯลฯ ดังนี้
-คาจ้าง มา จ้า น้าที่รั ษาความปลอดภัยใน ํานั งาน ดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 ดือน
-คาจ้าง มาพนั งานขับรถ ู้ชีพ จํานวน 2 คน ดือนละ 9,000
บาท จํานวน 12 ดือน
-คาจ้าง มาพนั งานประจํารถ ู้ชีพ จํานวน 4 คน ดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน
-คาจ้าง มาคนงานประจํารถน้ํา จํานวน 2 คน ดือนละ 7,000
บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะคาใช้ อยและคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)

น้า : 64/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรง
งาน ใ ้จายจา คาใช้ อย วน รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ป็นผู้ดํา นิน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้าง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จายจา คาใช้ อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา คา
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 65/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ที่ใช้ใน าร
ปฏิบัติงาน
ประ ภทวั ดุคงทน ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติ
มีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความ
ชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ชุด ครื่องมือผาตัด ที่วาง รวย
แ ้ว ระบอ ตวง บ้า ลอม ูฟัง ปล ามคนไข้ คีมถอน
ฟัน ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่องมือวิทยา
ศา ตร ครื่องวัดอุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี และผาพันแผล ยา
และ วชภัณฑ แอล อฮอล ฟลม อ ซ รย คมี
ภัณฑ ออ ซิ จน ลือด น้ํายาตาง ๆ ายยาง ลู ยาง ลอด
แ ้ว ลวด ชื่อม งิน ถึงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ัตว ลี้ยง พื่อ
ารทดลองวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ลอด อ ซ รย ทรายอะ
บท น้ํายาพน มอ ควัน ําจัดยุง คอรีน าร ้ม น้า า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 66/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

วั ดุ ครื่องแตง าย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง าย ที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน
ประ ภทวั ดุคงทน ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติ
มีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความ
ชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ชน ครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มายตางๆ ถุง ท้า/ถุง
มือ รอง ท้า ข็มขัด มว ผ้าผู คอ ื้อ ะท้อนแ ง ื้อ
ชูชีพ ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ (ไมรวมถังออ ซิ จน) ชุด
ประดาน้ํา (ไมรวมถังออ ซิ จน) ครื่องแตง าย ํา รับงาน วาด
ถนน/ล้างทอ ใ าร คมี ครื่องแตง ายของผู้ปฏิบัติงานในดร
งพยาบาล/ศูนยบริ าร าธารณ ุข ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจําตัว อปพร. ข็ม ครื่อง มาย อปพร. ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 67/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปใ ม/ ทศ าล จํานวน
ง รานต

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารรณรงคป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปใ ม/ ง รานต ชน คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายโครง ารประชา
ัมพันธ คาวั ดุ คาอุป รณ คาตอบแทน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 57ลําดับที่ 1) ( ํานั งาน
ปลัด)

น้า : 68/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

โครง ารฝึ ทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค าร
บริ าร วนตําบล นองนาง

จํานวน

50,000 บาท

โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนองค ารบริ าร จํานวน
วนตําบล นองนาง ( ลั ูตรจัดตั้ง)

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทําโครง ารฝึ ทบทวนชุดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค ารบริ าร วนตําบล นอง
นาง โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่
ฝึ อบรม คาใช้จายในพิธี ปดและปด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง
ขียน และอุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา
ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คายาน
พา นะ คา ดินทางไปราช าร คาป้ายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา
ป็นใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทําโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 58 ลําดับที่ 3) ( ํานั
ปลัด)

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทําโครง ารฝึ อบรอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) ลั ูตรจัดตั้ง โดยจาย ป็นคา
ใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใช้จาย
ในพิธี ปดและปด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ
ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา
รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาของ
มนาคุณใน ารดูงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คา ดินทางไปราช าร คาป้าย
โครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2522
4) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย นวยอา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล ลือน พ.ศ.2553
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร
บิ จายคาตอบแทนและคาวั ดุ ครื่องแตง ายของอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)
8) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 58 ลําดับที่ 2) ( ํานั
ปลัด)

น้า : 69/144

น้า : 70/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง ที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ วาลวน้ําดับ พลิง ( ชื่อม ับรถดับ
พลิง) ทอ าย งน้ํา ายดับ พลิง อุป รณดับไฟป่า ชน าย
ฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ชน ถังดับ พลิง ลู บอล
ดับ พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 71/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลพร้อม งินปรับ
ปรุง งิน ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯ จํานวน 1 อัตรา
(2) นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 อัตรา
(3) ครูผู้ดูแล ด็ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

4,343,005 บาท

รวม

1,287,100 บาท

รวม

1,287,100 บาท

จํานวน

769,720 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

496,380 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้แ พนั งาน วนตําบล รือผู้มี
ิทธิ์ได้รับ งินประจําตําแ นง ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯ จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นดใ ้ งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ( อง ารศึ ษาฯ)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ จํานวน 2 อัตรา
- ผู้ดูแล ด็ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( อง ารศึ ษาฯ)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

รวม

1,756,705 บาท

รวม

58,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แ ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น ( อง ารศึ ษาฯ)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน ( อง ารศึ ษาฯ)
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ค่าใช้สอย

รวม

898,625 บาท

จํานวน

380,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน) คา
โฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ
ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตาง ๆ) คาธรรม นียมตาง ๆ ารจัดทําประ ันภัย
ทรัพย ิน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง
มาบริ าร รือคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร คาติดตั้งประปา พื่อใช้
ในราช าร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ
คาจ้าง มาแรงงาน ฯลฯ
-คาจ้าง มาบริ ารบุคคลผู้ปฏิบัติงานผู้ดูแล ด็ ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ุวรรณภูมิ,ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาน้ําพาย จํานวน 3
อัตรา ๆ ละ 7,000 บาทตอ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 252,000 บาท และจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาทตอ
ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( อง ารศึ ษาฯ)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ( อง าร
ศึ ษา)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทํานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จายของ
คณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วน
ตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ
อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร
และพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง ารศึ ษา)
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน จํานวน
าร อน)
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (คาจัด าร รียน าร อน) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 2
แ ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาน้ําพาย, ศูนยพัฒนา ด็ ล็
ุวรรณภูมิ) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 2–5 ป ในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ป็นคาจัด าร รียน าร อน จํานวน 55 คน อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ป
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมารายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 21 น้า 56 ( อง าร
ศึ ษา)
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คา นัง ือ
จํานวน
รียน,คาอุป รณ าร รียน,คา ครื่องแบบนั รียน,คา ิจ รรมพัฒนาผู้
รียน)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (คา นัง ือ รียน, คาอุป รณ าร รียน, คา ครื่องแบบนั
รียน, คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน) ป็น งิน นับ นุนคาใชจายใน
ารจัด ารศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ( ศพด.) จํานวน 2
แ ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาน้ําพาย, ศูนยพัฒนา ด็ ล็
ุวรรณภูมิ) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 2 - 5 ป ในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ จํานวน 55 คน ดังนี้
1) คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
2) คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3) คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4) คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมารายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 2 น้า 49 ( อง าร
ศึ ษา)
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา (คาอา าร ลางวัน) ป็น งิน นับ นุนอา าร ลางวัน
ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบล นอง
นาง จํานวน 2 แ ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาน้ําพาย, ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ุวรรณภูมิ) อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 55
คน จํานวน 245 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมารายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 2
น้า 107 ( อง ารศึ ษา)
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

800,080 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน รถยนต ครื่องคอมพิว ตอร ครื่อง
พิมพ ครื่อง ํารองไฟ ครื่องถาย อ าร และทรัพย ินตางๆ ฯลฯ
รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ ้จายจา คา
ใช้ อย วน รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน าร
ซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จายจา คาใช้ อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา คา
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งานที่จํา ป็นต้องใช้ใน ํานั งาน ราย
จาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคา
วั ดุ โดยจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง ขา
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ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่อง
ตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาด
ใ ญ ตู้ยา ามัญประจําบ้าน แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ป๊ ข็ม มุด ระดาษคารบอน ระดาษ
ไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม รวยดอ ไม้ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( อง าร
ศึ ษาฯ)
วั ดุงานบ้านงานครัว
(1) พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ที่จํา ป็นต้องใช้โดยจาย
ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ

จํานวน

750,080 บาท
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ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติดน้ําร้อน ระติดน้ําแข็ง ถังแ ตา ตู้
็บอุป รณดับ พลิง ายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบ
ล้อลา อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผ้าปุูที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า
ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ัวดูดตะ อน ระวาย
น้ํา อา าร ริม (นม) วั ดุประ อบอา าร อา าร ํา ร็จรูปฯลฯ
(2) คาอา าร ริม (นม)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบล นองนาง จํานวน 2
แ ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาน้ําพาย, ศูนยพัฒนา ด็ ล็
ุวรรณภูมิ) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 260 วัน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) โรง รียน
ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) จํานวน 5 แ ง (โรง รียนบ้าน นองนาง โรง รียนบ้านนาน้ํา
พาย โรง รียนบ้านนาดง โรง รียนบ้านดงนาคํา โรง รียนบ้าน
ราษฎร ามัคคี) จํานวน 260 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด)
-อา าร ริม (นม) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ลําดับที่ 3 น้าที่ 108 ( อง ารศึ ษาฯ)
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วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร โดยจาย ป็นคาวั ดุ
คอมพิว ตอร ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ ข้อมูล ทป
บันทึ ข้อมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม
ลาง ดังนี้ นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram คัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ป็นต้น ครื่องอานและ
บันทึ ข้อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ ตต (Diskette) แบบฮา
รดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) ฯลฯ
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 83/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ตู้ ล็ ็บ อ าร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ อ ารขนาด 40 ชอง โดยมีคุณลั ษณะ
ัง ขป ดังนี้
-ทําจา ล็ นา ไมต่ํา วา 0.7 มม. แข็งแรง ทนทาน
-ผาน ารล้าง และพน ัน นิม
-ชอง ็บแฟ้ม อ าร 40 ชอง ํา รับ ็บแฟ้ม อ าร ัน ว้าง 3
นิ้ว
( นื่องจา ไมปรา ฎในบัญชีครุภัณฑจึงได้ ืบราคาจา ท้อง
ตลาด) ( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 84/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องพิมพ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิม ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที) ราคา 10,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 18 น้าตอนาที (ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 85/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,283,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,283,200 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับโรง รียนบ้าน นองนาง พื่อดํา นิน
โครง ารคายวิชา าร
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่10
น้า 109
โครง าร ง ริมคุณธรรมจริยธรรมนั รียน
จํานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารคายวิชา าร

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับโรง รียนบ้าน นองนาง พื่อดํา นิน
โครง ารคายจิยธรรมนั รียน
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
น้า 109

น้า : 86/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (อา าร ลางวัน) โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ขตพื้นที่ าร
ศึ ษา ( พฐ.)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นุนคาใช้จาย าร
บริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ขต
พื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.) จํานวน 5 โรง รียน อัตรามื้อละ 21 บาท
ตอคน จํานวน 200 วัน จํานวนนั รียน 294 คน
-โรง รียนบ้าน นองนาง จํานวน 108 คน ๆ ละ 21
บาท จํานวน 200 วัน ป็น งิน 453,600 บาท
-โรง รียนบ้านนาน้ําพาย จํานวน 67 คน ๆ ละ 21
บาท จํานวน 200 วัน ป็น งิน 281,400 บาท
-โรง รียนบ้านนาดง จํานวน 41 คน ๆ ละ 21
บาท จํานวน 200 วัน ป็น งิน 172,200 บาท
-โรง รียนบ้านดงนาคํา จํานวน 20 คน ๆ ละ 21
บาท จํานวน 200 วัน ป็น งิน 84,000 บาท
-โรง รียนบ้านราษฎร ามัคคี จํานวน 58 คน ๆ ละ 20
บาท จํานวน 200 วัน ป็น งิน 243,600 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมารายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 1
น้า 107 ( อง ารศึ ษา)

จํานวน

1,243,200 บาท

น้า : 87/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

อุด นุน ารแขงขัน ีฬานั รียน ครื่อ ถานศึ ษาที่ 7 (ทาบอ 2)

จํานวน

20,000 บาท

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ารแขงขัน ีฬานั รียน ครือขาย ถาน
ศึ ษาที่ 7 (ทาบอ 2) พื่อดํา นินโครง ารคายจิยธรรมนั รียน
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
น้า 109
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารวัน ด็ แ งชาติ โดย
มีคาใช้จายประ อบด้วย คารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ งค ได้แ คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอล คาใช้จาย ี่ยว
ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง ได้แ คา
ถานที่จัดงาน ชน คา ชา รือคาบํารุง คา ชา รือคาบริ ารวั ดุ
อุป รณที่จํา ป็นใน ารจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน ชน ครื่องโปร จค ตอร ครื่อง ียง ต้นท วที คาจ้าง มา
ทําความ ะอาด คาใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ลําดับที่ 5
น้า 108 ( อง ารศึ ษา)

น้า : 88/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:26

โครง าร ง ริม ภา ด็ และ ยาวชนตําบล นองนาง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริม ภา ด็ และ ยาวชน
ตําบล นองนาง ชน โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ
ารต แตง ถานที่ คาใช้จายในพิธี ปดและปด คาวั ดุ ครื่อง
ขียน และอุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณ
ตางๆ คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คาป้าย
โครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 81 ลําดับที่ 3 ( ํานั
ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 89/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลพร้อม งินปรับ
ปรุง งิน ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) จ้าพนั งาน าธารณ ุข จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( ํานั ปลัด)

รวม

89,475 บาท

รวม

74,475 บาท

รวม

74,475 บาท

จํานวน

74,475 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําป ( ํานั ปลัด)

รวม

15,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 91/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ าร รือคาจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 120,000
บาท
- พื่อจาย ป็นคาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น คาชด ชย าร
งาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้
ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แ อา า มัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิ
ลํา นาอยูในองค รป ครอง วนท้องถิ่น ที่ได้รับคํา ั่งชวย นับ
นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจา ผู้
บริ ารท้องถิ่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นและ าร บิ คาใช้จาย พ.ศ
.2562
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
ลงวันที่ 21 มษายน 2564 รื่อง แนวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 พื่อ ป็นคาใช้จายใ ้แ
อา า มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั
ปลัด)

รวม

626,000 บาท

รวม

426,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

286,000 บาท

โครง าร ํารวจข้อมูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร จํานวน
ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระนาง จ้าน้อง นาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลั ลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ํารวจข้อมูลจํานวน ัตวและ
ขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จา โรค
พิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระนาง จ้า
น้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี
วางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชน คาจ้าง มาบริ ารบุคคล
ํารวจข้อมูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง แนวทาง าร
ดํา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 64 ลําดับที่ 3 ( ํานั
ปลัด)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าาร ดินทางไปราช าร

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ( ํานั ปลัด)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนฝึ อบรมและ ัมมนาตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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โครง ารป้อง ันและระงับโรคติดตอ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและระงับโรค
ติดตอ ชน คาอุป รณ คาน้ํายาตางๆ คาอา าร คาอา ารวาง คา
ตอบแทนวิทยา ร คาวั ดุ คาป้ายโครง ารประชา ัมพันธ ป้าย
รณรงค และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุข พ.ศ.2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
5) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อและอา าร ําคัญของ
โรคติดตอที่ต้อง ฝ้าระวัง พ.ศ.2559
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 64 ลําดับที่ 4
โครง ารรณรงคป้อง ันโรค อด
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารรณรงคป้อง ันโรค
อด ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยา ร คาวั ดุ คาป้ายโครง าร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 118
ลําดับที่ 1 ( ํานั ปลัด)

น้า : 96/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

โครง ารรณรงคป้อง ันและควบคุมป้อง ันไข้ ลือดออ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารรณรงคป้อง ันและควบคุม
ป้อง ันไข้ ลือดออ ชน คาน้ํายา คาน้ํามัน ทรายอะ บท คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา
วั ดุ คาป้ายโครง ารประชา ัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 119
ลําดับที่ 8 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

160,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระ จํานวน
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระนาง จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศา ตรจารย พล อ ญิง พล
รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี ชน คาวัคซีน ข็มฉีดยา คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คาวั ดุ คาป้ายโครง าร และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง แนวทาง าร
ดํา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี พิ่ม ติม
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 63 ลําดับที่ 1

น้า : 97/144

50,000 บาท

น้า : 98/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ที่ใช้ใน าร
ปฏิบัติงาน
ประ ภทวั ดุคงทน ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแตตามป ติ
มีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิดความ
ชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ชุด ครื่องมือผาตัด ที่วาง รวย
แ ้ว ระบอ ตวง บ้า ลอม ูฟัง ปล ามคนไข้ คีมถอน
ฟัน ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่องมือวิทยา
ศา ตร ครื่องวัดอุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี และผาพันแผล ยา
และ วชภัณฑ แอล อฮอล ฟลม อ ซ รย คมี
ภัณฑ ออ ซิ จน ลือด น้ํายาตาง ๆ ายยาง ลู ยาง ลอด
แ ้ว ลวด ชื่อม งิน ถึงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ัตว ลี้ยง พื่อ
ารทดลองวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ลอด อ ซ รย ทรายอะ
บท น้ํายาพน มอ ควัน ําจัดยุง คอรีน าร ้ม น้า า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( ํานั ปลัด)

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 99/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดําริ
ด้าน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน ํา รับ ารดํา นิน
งานตามแนวทางโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มูบ้าน
ละ 20,000 บาท จํานวน 10 มูบ้าน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
งินอุด นุน
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 63 ลําดับที่ 2 ( ํานั
ปลัด)

น้า : 100/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล และจาย ป็น งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจําป โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( ํานั ปลัด)

รวม

502,205 บาท

รวม

482,205 บาท

รวม

482,205 บาท

จํานวน

362,640 บาท

น้า : 101/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)

จํานวน

103,500 บาท

น้า : 102/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับ
พนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
-ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

16,065 บาท

น้า : 103/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําป ( ํานั ปลัด)

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารใ ้ความชวย ลือประชาชนที่ได้รับ
ความ ดือดร้อน รือไม ามารถชวย ลือตน องได้ใน ารดํารง
ชีพ โดยอาจใ ้ ป็น ิ่งของ รือจาย ป็น งิน รือ ารจัดบริ าร
าธารณะ พื่อใ ้ ารชวย ลือประชาชนในระดับพื้นที่ รือท้อง
ถิ่นตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 น้าที่ 25 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งินอุด นุนองค ร าร ุศล
อุด นุน ิ่ง าชาดอํา ภอทาบอ
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ิ่ง าชาดอํา ภอทาบอ พื่อ
ง คราะ บรร ทา าธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ิจ รรม
าร ุศล
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
งินอุด นุน
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 112
ลําดับที่ 4
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อุด นุน ลา าชาดจัง วัด นองคาย
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ลา าชาดจัง วัด นองคาย พื่อ
ง คราะ บรร ทา าธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ิจ รรม
าร ุศล
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
งินอุด นุน
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 62 ลําดับที่ 9

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

600,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

600,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
ขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่ํา ูพื้นที่ าร ษตร ้น ลังวัด มูที่ 5
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภูมิภาค าขา
อํา ภอทาบอ พื่อดํา นินขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่ํา ูพื้นที่ าร ษตร
้น ลังวัด มูที่ 5
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รง ง ริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 น้าที่ 6 ลําดับที่ 8 ( องชาง)
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ขยาย ขตไฟฟ้าแรง ูงแรงต่ําพร้อม ม้อแปลง ้นทาง นองนาง บ้านตอแ มูที่ 8

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภูมิภาค าขา
อํา ภอทาบอ พื่อดํา นินขยาย ขตไฟฟ้าแรง ูงแรงต่ําพร้อม ม้อ
แปลง ้นทาง นองนาง - บ้านตอแ มูที่ 8
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รง ง ริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 17 ลําดับที่ 39 ( อง
ชาง)
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าไปวัด ชียงขวัญ มูที่ 3
จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภูมิภาค าขา
อํา ภอทาบอ พื่อดํา นินโครง ารขยาย ขตไฟฟ้าไปวัด ชียง
ขวัญ มูที่ 3
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รง ง ริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แ ้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 น้าที่ 2 ลําดับที่ 1 ( องชาง)
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โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าและ ม้อแปลงพร้อม ายดับ ้นทางไปวัด
ป่าดง ลาง และป่าช้าบ้านนาดง มูที่ 2
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภูมิภาค าขา
อํา ภอทาบอ พื่อดํา นินโครง ารขยาย ขตไฟฟ้าและ ม้อแปลง
พร้อม ายดับ ้นทางไปวัดป่าดง ลาง และป่าช้าบ้านนาดง มู
ที่ 2
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รง ง ริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 น้าที่ 5 ลําดับที่ 4 ( องชาง)

จํานวน

150,000 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- พนั งานขับรถบรรทุ ขยะ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( ํานั ปลัด)

รวม

575,840 บาท

รวม

195,840 บาท

รวม

195,840 บาท

จํานวน

195,840 บาท

น้า : 111/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งบดาเนินงาน

รวม

380,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ที่อยูในราย
ละ อียดของรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร คาจ้าง มาบริ าร
แบ าม ัมภาระ และคาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามความจํา ป็น
มาะ ม ฯลฯ ดังนี้
-คาจ้าง ําจัดขยะมูลฝอย ทศบาล มืองทาบอ
-คาจ้าง มาพนั งาน ็บขยะ จํานวน 2 คน ดือนละ 7,000
บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค ( ํานั ปลัด)

น้า : 112/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร TO BE NUMBER ONE
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร TO BE NUMBER ONE
ชน โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถาน
ที่ คาใช้จายในพิธี ปดและปด คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา
นัง ือ คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ คา
ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
อา าร คาป้ายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 147
ลําดับที่ 14 ( ํานั ปลัด)

น้า : 113/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

โครง ารจัด ิจ รรม ตัญญูผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารจัด ิจ รรม
ตัญญูผู้ ูงอายุ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคารับรองผู้ที่ ชิญมา
รวมงานและผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุ
ประ งค ได้แ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่อง
ดื่มไมมีแอล อฮอล คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ คาป้ายประชา
ัมพันธโครง าร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 82 ลําดับที่ 4 ( ํานั
ปลัด)

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 114/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

โครง าร ง ริมชมรมผู้พิ ารตําบล นองนาง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริมชมรมผู้พิ ารตําบล
นองนาง ชน โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ าร
ต แตง ถานที่ คาใช้จายในพิธี ปดและปด คาวั ดุ ครื่อง
ขียน และอุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ คา นัง ือ คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณ
ตางๆ คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คาป้าย
โครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 80 ลําดับที่ 2 ( ํานั
ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 115/144
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โครง ารอบรมใ ้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอบรมใ ้ความรู้พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ชน โดยจาย ป็น
คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ คาใช้จายในพิธี
ปดและปด คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาถาย อ าร คา
พิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร คา ชาอุป รณตางๆ คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คาป้ายโครง าร คาใช้จายอื่น
ที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 140
ลําดับที่ 2 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 116/144
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬา ยาวชนต้านยา พติด
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ารจัดทําโครง ารแขงขัน ีฬา ยาวชนต้าน
ยา พติด โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาชุด ีฬา คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาอา ารวางและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอลล คาใช้
จายอื่น ได้แ คา ชา รือคา ตรียม นามแขงขัน คาอุป รณ
ีฬา คาตอบแทน จ้า น้าที่ประจํา นาม คาตอบแทน จ้า น้าที่
จัด ารแขงขัน ีฬา คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาจัดทําป้ายชื่อ
รือทีมผู้ ข้ารวมแขงขันและ รือคาจัดทํา ียรติบัตร รือประ าศ
ียรติคุณ คาโล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารแขงขัน พื่อ
ป็น ารประ าศ ียรติคุณ งิน รือของรางวัล พื่อมอบใ ้ผู้ชนะ
ารแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปด-ปด ารแขงขัน
ีฬา ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 1 น้า 76 ( อง าร
ศึ ษาฯ)

น้า : 117/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

โครง ารจัดซื้อวั ดุอุป รณ ีฬา
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารจัดซื้อวั ดุอุป รณ ีฬา ใ ้ ับ
ชุมชนในตําบล นองนางใช้ใน ารฝึ ซ้อม ชน ลู ฟุตบอล ลู
วอล ลยบอล ลู ตะ ร้อ ลู ปตอง ไม้ตีปงปอง ตาขาย ีฬา ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 2 น้าที่ 77 ( อง าร
ศึ ษา)

จํานวน

70,000 บาท

น้า : 118/144
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ืบ านประ พณีลอย ระทง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ืบ านประ พณี
ลอย ระทง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศา นา คารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงานและผู้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถุประ งค ได้แ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
อา ารและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอล คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง ได้แ คา ถานที่จัด
งาน ชน คา ชา รือคาบํารุง คา ชา รือคาบริ ารวั ดุอุป รณที่
จํา ป็นใน ารจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน ชน ครื่อง
โปร จค ตอร ครื่อง ียง ต้นท วที คาใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา
ความปลอดภัย ชน คาจ้าง มารั ษาความปลอดภัย รืออื่นๆ คา
จ้าง มาทําความ ะอาด คาใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ คา
ใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 17
น้าที่ 117 ( อง ารศึ ษา)

น้า : 119/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลพร้อม งินปรับ
ปรุง งิน ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวย าร องชาง จํานวน 1 อัตรา
2.นายชางโยธา
จํานวน 2 อัตรา
3. จ้าพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง ามป (พ.ศ
.2564-2566 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561
3) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
าร ํา นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช ารและ
พนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( องชาง)

รวม

2,599,920 บาท

รวม

1,503,120 บาท

รวม

1,503,120 บาท

จํานวน

1,112,520 บาท

น้า : 120/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตําบลผู้ดํารงตําแ นง บริ าร อํานวย าร รือผู้มี ิทธิ์ได้รับ งิน
ประจําตําแ นง ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร องชาง ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน คาตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547
3) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 ันยายน 2556 รื่อง ประ าศ .จ
. .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2556
( องชาง)

จํานวน

42,000 บาท

น้า : 121/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
- ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( องชาง)

จํานวน

348,600 บาท

น้า : 122/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําป ( องชาง)

รวม

1,062,800 บาท

รวม

74,800 บาท

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 123/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

4,800 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้างที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( องชาง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน ( องชาง)

น้า : 124/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

ค่าใช้สอย

รวม

738,000 บาท

จํานวน

408,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน (ย ว้นคา ชาบ้าน) คา
โฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ
ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตาง ๆ) คาธรรม นียมตาง ๆ ารจัดทําประ ันภัย
ทรัพย ิน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง
มาบริ าร รือคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร คาติดตั้งประปา พื่อใช้
ในราช าร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ
คาจ้าง มาแรงงาน ฯลฯ
-คาจ้าง มาบริ ารลู จ้างผลิตน้ําประปา 3 อัตรา
-คาจ้าง มางานปรับปรุง/ซอมแซม
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะคาใช้ อยและคา าธารณูปโภค
( องชาง)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ที่จํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( องชาง)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย
ของคณะผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน
วนตําบล และพนั งานจ้าง รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ
อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร
และพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( องชาง)
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

300,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน ทาง อาคาร งานชลประทาน รถยนต ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องพิมพ ครื่อง ํารองไฟ ครื่องถาย อ าร และ
ทรัพย ินตางๆ ฯลฯ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคา
แรงงาน ใ ้จายจา คาใช้ อย วน รณีที่องค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ป็นผู้ดํา นิน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้าง มาแรงงานของบุคคลภายนอ ใ ้จายจา คาใช้ อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา คา
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค
( องชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งานที่จํา ป็นต้องใช้ใน ํานั งาน ราย
จาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคา
วั ดุ โดยจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด
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ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่อง
ตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่งขนาด ล็ ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาด
ใ ญ ตู้ยา ามัญประจําบ้าน แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ป๊ ข็ม มุด ระดาษคารบอน ระดาษ
ไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม รวยดอ ไม้ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด)( องชาง)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

100,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษระโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น โดยจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมได้ดัง ดิม รือซอมแซม
แล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไมโครโฟน ัวแร้ง ไฟฟ้า ครื่องวัด ระแ
ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วน
วิทยุ ลู ถ้วย าย ายอา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย
คอม ดน ซอร ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ
รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณ
ดาว ทียม ฯลฯ
ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม
ลาง ดังนี้ ดอ ลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค รป ครองท้องถิ่น (ราคาวั ดุตามท้องตลาด)( องชาง)
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วั ดุ อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษระโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น โดยจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมได้ดัง ดิม รือซอมแซม
แล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วานมือ โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้า า ใ ชื่อม ล็ ครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม้ ทิน นอร ี ปูน
ซี มนต ทราย ยางมะตอย ํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็ ้น แปรงทา ี ปูนขาว แผน
ดิน นียว ัง คราะ ฯลฯ
ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม
ลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุป รณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รง ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค รป ครองท้องถิ่น (ราคาวั ดุตามท้องตลาด)( องชาง)

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 130/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร โดยจาย ป็นคาวั ดุ
คอมพิว ตอร ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทนแต
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งานแล้ว ิด
ความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้
แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ ข้อมูล ทป
บันทึ ข้อมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ิ่งของที่ ป็นอุป รณ
ประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม
ลาง ดังนี้ นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram คัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ป็นต้น ครื่องอานและ
บันทึ ข้อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ ตต (Diskette) แบบฮา
รดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) ฯลฯ
1) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ
และคา าธารณูปโภค (ราคาวั ดุตามท้องตลาด) ( องชาง)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 131/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งบลงทุน

รวม

34,000 บาท

รวม

34,000 บาท

จํานวน

31,000 บาท

- พื่อจัดซื้อ ครื่อง ัดคอน รีตไฟฟ้า 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ
ัง ขป ดังนี้
- ครื่อง ัดคอน รีต ( ัดไฟฟ้า)
- ําลังไฟ: 1,510 W
- จํานวนครั้งที่ ระแท ตอนาที: 1,450 ครั้ง/นาที
- ขนาด ครื่อง: 652 x 121 x 231 mm (L x W x H) (253/4" x 4-3/4" x 9-1/8")
- น้ํา นั : 15 kg (33.1lbs)
(จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) ( องชาง)
ไดโว ูบน้ํา
จํานวน

3,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ อ ร้าง
ครื่อง ัดคอน รีต

- พื่อจัดซื้อไดโว ูบน้ํา 1 ครื่อง โดยมีคุณลั าณะ ัง ขป ดังนี้
-ไดรโวดูดน้ํา ขนาด 2 นิ้ว
- ําลังไฟ 550 วัตต
-ใช้ดูดน้ําโคลนได้
(จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) ( องชาง)

น้า : 132/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

งานก่อสร้าง

รวม

3,456,000 บาท

งบลงทุน

รวม

3,456,000 บาท

รวม

3,456,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้างถนน ค. .ล. มูที่ 5
บ.ดงนาคํา ผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 54.00 มตร ไ ลทาง
ลู รัง ว้างข้างละ 0.50 มตร รือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
วา 270.00 ตาราง มตร ตามแบบ อบต. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่นน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ลําดับที่ 14 น้า 14 ( องชาง)
อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. ้นทาง ี่แย ถึงบ้านพอคํามิ่ง มูที่ 2 จํานวน

100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ้นป่าช้าบ้านดงนาคํา มูที่ 5

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ค. .ล
. ภายใน มูบ้าน มูที่ 2 บ.นาดง ขนาด ว้าง 0.30 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.40 มตร มีความยาวรวม 48.00 มตร ตามแบบ อบต
. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 11 น้า 25 ( องชาง)

น้า : 133/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

อ ร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปดภายใน มูบ้าน มูที่ 8

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ค. .ล
. ภายใน มูบ้าน มูที่ 8 บ. ุวรรณภูมิ ขนาด ว้าง 0.30 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.40 มตร มีความยาวรวม 48.00 มตร ตามแบบ อบต
. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 36 น้า 36 ( องชาง)
โครง าร อ ร้างถนน ค. .ล. ซอยบ้านนายโยธิน น้อยยะ มูที่ 9 บ จํานวน
.โนน ดใ
- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้างถนน ค. .ล. มูที่ 9
บ.โนน ดใ ผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 165.00 มตร ไ ล
ทางลู รัง ว้างข้างละ 0.50 มตร รือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
วา 660.00 ตาราง มตร ตามแบบ อบต. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 38 น้า 36 ( องชาง)

100,000 บาท

399,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

โครง าร อ ร้างถนน ค. .ล. ้น ี่แย ไปป่าช้า มูที่ 6 บ. ม ร้าง จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้างถนน ค. .ล. มูที่ 6
บ้าน ม ร้าง ผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 134.00 มตร ไ ล
ทางลู รัง ว้างข้างละ 0.50 มตร รือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
วา 670.00 ตาราง มตร ตามแบบ อบต. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แ ้ไขครั้ง
ที่ 1/2564 ลําดับที่ 5 น้าที่ 4 ( องชาง)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ที่นานางบุญปราง พรม จํานวน
มา ถึงบ้านนาย ุลชัย แผ้วชมภู มูที่ 10 บ้านคําป่า ้าว (นค.ถ
118-19)
- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้างถนน ค. .ล. มู
ที่ 10 บ.คําป่า ้าว ผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 134.00
มตร ไ ลทางลู รัง ว้างข้างละ 0.50 มตร รือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อย วา 670.00 ตาราง มตร ตามแบบ อบต. นอง
นาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่นน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 45 น้า 39 ( องชาง)

น้า : 134/144

400,000 บาท

400,000 บาท

น้า : 135/144

วันที่พิมพ : 18/11/2564 10:53:27

โครง าร อ ร้าง มรุ ผาศพ วัดราช มูที่ 7 บ.ราษฎร ามัคคี

จํานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้าง มรุ ผาศพ มูที่ 7 บ
.ราษฎร ามัคคี ขนาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 6.00 มตร ตาม
แบบ อบต. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 35 น้า 15 ( องชาง)
โครง าร อ ร้าง มรุ ผาศพป่าช้าบ้านนาดุ มูที่ 4 บ.นาดุ
จํานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้าง มรุ ผาศพ มูที่ 4 บ
.นาดุ ขนาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 6.00 มตร ตามแบบ อบต
. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 23 น้า 12 ( องชาง)
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โครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ภายใน มูบ้าน มูที่ 1 บ.นาน้ําพาย จํานวน

332,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ค. .ล
. ภายใน มูบ้าน มูที่ 1 บ.นาน้ําพาย ขนาด ว้าง 0.30 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.40 มตร มีความยาวรวม 168.00 มตร ตามแบบ อบต
. นองนาง ํา นด
ชวงที่ 1 บริ วณบ้านนางบัว รียน อราม ยาว 49.00 มตร
ชวงที่ 2 บริ วณบ้านนาย งี่ยม บุญทัน น ยาว 72.00 มตร
ชวงที่ 3 บริ วณบ้านศิริ ศรี วั ดิ์ ยาว 47.00 มตร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ลําดับที่ 1 น้า 26 ( องชาง)
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โครง ารซอมแซมถนนลู รัง พื่อ าร ษตร มูที่ 3 ้นทางจา
ฟารม มูไปทางนานาย ันติ จันดี
- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง ารซอมแซมถนนลู รัง ข้า ูพื้นที่
าร ษตร ้นทาง ริ่มจา ฟารม มูถึงนานาย ันติ จันดี โดยทํา
ารปรับ ลี่ยแตงพื้นที่ 10,704 ตาราง มตร พร้อมลงดิน
ลู รัง จํานวน 1,000 ลบ.ม. ตามที่ อบต. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ลําดับที่ 35 น้า 21 ( องชาง)

จํานวน

100,000 บาท
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โครง ารปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณศูนยพัฒนา ด็ ล็ นาน้ําพาย

จํานวน

166,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง ารปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณศูนย
พัฒนา ด็ ล็ นาน้ําพาย โดย ทพื้นคอน รีต ริม ล็ ขนาด
พื้นที่ไมน้อย วา 424.00 ตาราง มตร นา 0.10 มตร ตาม
แบบ อบต. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 7 น้า 51 ( อง าร
ศึ ษาฯ)
โครง ารปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณศูนยพัฒนา ด็ ล็ ุวรรณภูมิ
จํานวน

184,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง ารปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ุวรรณภูมิ โดย ทพื้นคอน รีต ริม ล็ ขนาด
พื้นที่ไมน้อย วา 476.00 ตาราง มตร นา 0.10 มตร ตาม
แบบ อบต. นองนาง ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 8 น้า 51 ( อง าร
ศึ ษาฯ)
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
พื่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) ใน าร
ดํา นิน าร อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค ิ่ง าธารณูป าร และคา
ปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง ี่ยว ับ ารคํานวณ งิน พิ่มและ าร
อนุมัติจาย งิน พิ่ม (คาK) แ ผู้รับจ้างของ นวยงานในฐานะคู
ัญญาจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837
ลงวันที่ 11 ันยายน 2560 รื่อง ารขอรับ งินชด ชยคา อ ร้าง
ตาม ัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK)
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
2147 ลงวันที่ 11 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารตรวจ อบ าร บิ
จายคาจ้าง ัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (คา K) ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน

125,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารประชาอา าปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารปลู ต้นไม้ ฉลิมพระ
ียรติ ชน คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาพันธุ ล้าไม้ คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 141
ลําดับที่ 5 ( ํานั ปลัด)
โครง ารปลู ญ้าแฝ ฉลิมพระ ียรติ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารปลู ญ้าแฝ ฉลิมพระ
ียรติ ชน คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาพันธุ ญ้าแฝ คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ คาปรับ ถานที่ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 142
ลําดับที่ 7 ( ํานั ปลัด)
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โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ
ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี ชน คาอา าร คาอา าร
วาง คาตอบแทนวิทยา ร คาวั ดุ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
ป็น ฯลฯ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 142
ลําดับที่ 8 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

535,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

360,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จํานวน

324,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างทั่วไป
- พนั งานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ( องชาง)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ
ใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป โดยจายใ ้ ับ
พนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างทั่วไป
-พนั งานผลิตน้ําประปา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง าคม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ( ํานั ปลัด)

จํานวน

36,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

175,000 บาท

รวม

175,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่อง ูบน้ําแบบ อยโขง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําแบบ อยโขง มอ ตอร
ไฟฟ้า จํานวน 5 ครื่อง ๆ ละ 9,300 บาท โดยมีคุณลั ษณะ
ฉพาะ ัง ขป ดังนี้
1) ูบน้ําได้ 450 ลิตรตอนาที
(1) ป็น ครื่อง ูบน้ําแบบ อยโขง ใช้มอ ตอรไฟฟ้า
(2) ขนาดทอ งไมน้อย วา 2 นิ้ว (50 มิลลิ มตร)
(3) ูบน้ําได้ไมน้อย วาตามปริมาณที่ ํา นด
(4) งน้ําได้ ูงไมน้อย วา 9 มตร รือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุป รณประ อบของ ครื่อง ูบน้ําและของมอ ตอรไฟฟ้าต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 น้าที่ 28 ลําดับที่ 3
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) ( องชาง)
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จัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้ําซับ มิร จํานวน 5 ครื่อง โดย
มีคุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ดังนี้
1) ําลังมอ ตอร 1 - 2 HP 220V
2) ชุด ลองควบคุมของแท้ ายไฟ VCT 3x1.5 ยาว 50 มตร
3) ฝาบอขนาด 1'/2"
4) ชุดใบพัด Noryl 14 ใบพัดทอ 1'/2"
5) Headmax 101 มตร
6) Qmax 6Q/ชม. ที่ 22 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 น้าที่ 29 ลําดับที่ 4
( นื่องจา ไมปรา ฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด าโดย ืบ
ราคาจา ท้องตลาด) ( องชาง)

จํานวน

125,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:53:59
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานงบกลาง

120,000
10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,348,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,184,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

72,000

เงินสารองจาย

150,000

รายจายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

379,568

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

220,000

เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

5,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:53:59

น้า : 2/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

120,000
10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,348,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,184,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

72,000

เงินสารองจาย

150,000

รายจายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

379,568

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

220,000

เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

5,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:53:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน
คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,800,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,724,217

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

266,490

769,720

74,475

362,640

1,000
132,000

21,000

1,047,360

300,600

37,000

42,000

496,380

103,500
16,065

195,840

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:53:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

1,800,000

1,112,520

6,310,062

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

1,000
42,000
348,600

195,000
324,000

2,816,280

36,000

131,065

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:53:59
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000

10,000

204,000

130,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

20,000

48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

50,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

780,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาบ้าน
ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

10,000

820,000

380,000

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

15,000

5,000

380,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา
50,000

660,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,800

19,800
252,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

งบดาเนินงาน

30,000

20,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

80,000

2,365,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าใช้สอย

รวม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาบ้าน
ค่าตอบแทน

แผนงานการ
พาณิชย์

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000
15,000

60,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:53:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 7/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบลและ
นายกองค์การบริ าร
สวนตาบล

300,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

130,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระม า
กษัตริย์

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลย
เดชม าราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติและ
วันพอแ งชาติ)

10,000

15,000

16,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:53:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/32

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบลและ
นายกองค์การบริ าร
สวนตาบล

300,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม
งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

15,000

176,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระม า
กษัตริย์

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลย
เดชม าราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติและ
วันพอแ งชาติ)

10,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 9/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร ม าภูมิพลอดุลย
เดชม าราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู ัว ม าวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร (28 กรกฎาคม)

20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง (วันแม
แ งชาติ 12 สิง าคม)

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

20,000

โครงการสารวจที่ดิน
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร ม าภูมิพลอดุลย
เดชม าราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู ัว ม าวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร (28 กรกฎาคม)

20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง (วันแม
แ งชาติ 12 สิง าคม)

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

20,000

โครงการสารวจที่ดิน
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการองค์การบริ าร
สวนตาบลเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

10,000

โครงการอบรม สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใ ้
บริการตามโครงการ
พระราชดาริด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของ
เจ้า น้าที่ ส.อบต. อ
สม.กลุมอาชีพ ัว น้า
สวนราชการ และคณะ
กรรมการ มูบ้าน นัก
เรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

200,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

110,000

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใ ม/เทศกาล
สงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล นอง
นาง

50,000

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการองค์การบริ าร
สวนตาบลเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

10,000

โครงการอบรม สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใ ้
บริการตามโครงการ
พระราชดาริด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของ
เจ้า น้าที่ ส.อบต. อ
สม.กลุมอาชีพ ัว น้า
สวนราชการ และคณะ
กรรมการ มูบ้าน นัก
เรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

200,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

300,000

480,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใ ม/เทศกาล
สงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล นอง
นาง

50,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 13/32

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริ าร
สวนตาบล นองนาง
( ลักสูตรจัดตั้ง)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

15,000

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
นองนาง

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

93,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คา นังสือ
เรียน,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเครื่องแบบนัก
เรียน,คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

62,150

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (อา ารกลางวัน)

282,975

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริ าร
สวนตาบล นองนาง
( ลักสูตรจัดตั้ง)

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

15,000

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
นองนาง

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

93,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คา นังสือ
เรียน,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเครื่องแบบนัก
เรียน,คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

62,150

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (อา ารกลางวัน)

282,975

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 15/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้อง นางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลักลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

10,000

คาใช้จายในกาารเดิน
ทางไปราชการ

15,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมป้องกันไข้
เลือดออก

160,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 16/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้อง นางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลักลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

10,000

คาใช้จายในกาารเดิน
ทางไปราชการ

15,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมป้องกันไข้
เลือดออก

160,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 17/32

แผนงาน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ
น้าที่

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

50,000

50,000

โครงการ TO BE
NUMBER ONE

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
กตัญญูผู้สูงอายุ

40,000

โครงการสงเสริมชมรมผู้
พิการตาบล นองนาง

10,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 18/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ
น้าที่

50,000

โครงการ TO BE
NUMBER ONE

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
กตัญญูผู้สูงอายุ

40,000

โครงการสงเสริมชมรมผู้
พิการตาบล นองนาง

10,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

150,000

150,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

น้า : 19/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
รายจายเพื่อใ ้มาซึ่ง
บริการ

ค่าใช้สอย

โครงการประชา
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการปลูก ญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

งบดาเนินงาน

วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

120,000

30,000

50,000

750,080

วัสดุยานพา นะและขนสง

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

350,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5,000
25,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

น้า : 20/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

รวม

70,000

70,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000

100,000
408,000

408,000

โครงการประชา
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

20,000

20,000

โครงการปลูก ญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

20,000

20,000

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา

รายจายเพื่อใ ้มาซึ่ง
บริการ

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

30,000

180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

800,080

วัสดุยานพา นะและขนสง

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

350,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5,000
25,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

น้า : 21/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอสร้าง

งบดาเนินงาน

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

600,000

คาบริการโทรศัพท์

50,000

คาบริการไปรษณีย์

15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

20,000

เก้าอี้สานักงาน

15,000

เครื่องโทรสาร

8,000

ตู้กระจกบานเลื่อน
ตู้เ ล็ก
ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 2
ประตู
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

20,000
5,900
17,700

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

น้า : 22/32

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

20,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000

100,000

วัสดุกอสร้าง

100,000

100,000

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

600,000

คาบริการโทรศัพท์

50,000

คาบริการไปรษณีย์

15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สานักงาน

15,000

เครื่องโทรสาร

8,000

ตู้กระจกบานเลื่อน
ตู้เ ล็ก
ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 2
ประตู
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

20,000
5,900
17,700

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 23/32

แผนงาน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องพิมพ์

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network

15,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร
ครุภัณฑ์กอสร้าง
เครื่องสกัดคอนกรีต
ไดโวสูบน้า
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าแบบ อย
โขง
จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบ
จุมใต้น้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

10,000

40,000
6,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 24/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

รวม

28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องพิมพ์

20,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา ชนิด
Network

15,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร

6,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง
เครื่องสกัดคอนกรีต
ไดโวสูบน้า

31,000

31,000

3,000

3,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เครื่องสูบน้าแบบ อย
โขง

50,000

50,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบ
จุมใต้น้า

125,000

125,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 25/32

แผนงาน
กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็กเส้นป่าช้า
บ้านดงนาคา มูที่ 5
กอสร้างรางระบายน้า
คสล. เส้นทางสี่แยกถึง
บ้านพอคามิ่ง มูที่ 2
กอสร้างรางระบายน้า
แบบมีฝาปิดภายใน มู
บ้าน มูที่ 8

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล. ซอยบ้านนาย
โยธิน น้อยยะ มูที่ 9 บ
.โนนสดใส
โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล. เส้นสี่แยกไปป่าช้า
มูที่ 6 บ.สมสร้าง
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
ที่นานางบุญปราง พรม
มา ถึงบ้านนายสกุลชัย
แผ้วชมภู มูที่ 10 บ้าน
คาป่าก้าว (นค.ถ
118-19)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 26/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็กเส้นป่าช้า
บ้านดงนาคา มูที่ 5

150,000

150,000

กอสร้างรางระบายน้า
คสล. เส้นทางสี่แยกถึง
บ้านพอคามิ่ง มูที่ 2

100,000

100,000

กอสร้างรางระบายน้า
แบบมีฝาปิดภายใน มู
บ้าน มูที่ 8

100,000

100,000

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล. ซอยบ้านนาย
โยธิน น้อยยะ มูที่ 9 บ
.โนนสดใส

399,000

399,000

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล. เส้นสี่แยกไปป่าช้า
มูที่ 6 บ.สมสร้าง

400,000

400,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กจาก
ที่นานางบุญปราง พรม
มา ถึงบ้านนายสกุลชัย
แผ้วชมภู มูที่ 10 บ้าน
คาป่าก้าว (นค.ถ
118-19)

400,000

400,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 27/32

แผนงาน
โครงการกอสร้างเมรุเผา
ศพ วัดราช มูที่ 7 บ
.ราษฎร์สามัคคี
โครงการกอสร้างเมรุเผา
ศพป่าช้าบ้านนาดุ มูที่
4 บ.นาดุ
โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ภายใน มู
บ้าน มูที่ 1 บ.นาน้า
พาย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร มู
ที่ 3 เส้นทางจากฟาร์ม
มูไปทางนานายสันติ
จันดี
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนาน้าพาย
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสุวรรณภูมิ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 28/32

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการกอสร้างเมรุเผา
ศพ วัดราช มูที่ 7 บ
.ราษฎร์สามัคคี

500,000

500,000

โครงการกอสร้างเมรุเผา
ศพป่าช้าบ้านนาดุ มูที่
4 บ.นาดุ

500,000

500,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ภายใน มู
บ้าน มูที่ 1 บ.นาน้า
พาย

332,000

332,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร มู
ที่ 3 เส้นทางจากฟาร์ม
มูไปทางนานายสันติ
จันดี

100,000

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนาน้าพาย

166,000

166,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสุวรรณภูมิ

184,000

184,000

125,000

125,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 29/32

แผนงาน
เงินอุด นุนสวนราชการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,243,200

โครงการคายวิชาการ

10,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน

10,000

อุด นุนการแขงขันกีฬา
นักเรียนเครื่อสถาน
ศึกษาที่ 7 (ทาบอ 2)

20,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนคณะกรรมการ
มูบ้านสา รับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล
อุด นุนกิ่งกาชาดอาเภอ
ทาบอ

10,000

อุด นุนเ ลากาชาด
จัง วัด นองคาย

10,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าสู
พื้นที่การเกษตรเส้น ลัง
วัด มูที่ 5

150,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 30/32

แผนงาน
เงินอุด นุนสวนราชการ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
1,243,200

โครงการคายวิชาการ

10,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน

10,000

อุด นุนการแขงขันกีฬา
นักเรียนเครื่อสถาน
ศึกษาที่ 7 (ทาบอ 2)

20,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนคณะกรรมการ
มูบ้านสา รับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล
อุด นุนกิ่งกาชาดอาเภอ
ทาบอ

10,000

อุด นุนเ ลากาชาด
จัง วัด นองคาย

10,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าสู
พื้นที่การเกษตรเส้น ลัง
วัด มูที่ 5

150,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 31/32

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
แรงต่าพร้อม ม้อแปลง
เส้นทาง นองนาง บ้านตอแก มูที่ 8

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปวัดเชียงขวัญ มูที่ 3

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และ ม้อแปลงพร้อม
สายดับเส้นทางไปวัดป่า
ดงกลาง และป่าช้าบ้าน
นาดง มูที่ 2

150,000

รวม

9,693,568

11,754,897

1,669,090

4,378,005

715,475

572,205

1,175,840

80,000

วันที่พิมพ์ : 18/11/2564 10:54:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 32/32
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
แรงต่าพร้อม ม้อแปลง
เส้นทาง นองนาง บ้านตอแก มูที่ 8

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปวัดเชียงขวัญ มูที่ 3

150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และ ม้อแปลงพร้อม
สายดับเส้นทางไปวัดป่า
ดงกลาง และป่าช้าบ้าน
นาดง มูที่ 2

150,000

รวม

320,000

6,055,920

50,000

535,000

37,000,000

