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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบล ามทะ ล อ
อา ภอ ามทะ ล อ จัง วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,992,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,869,060 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,089,760 บาท

รวม

2,398,320 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือน องนาย อบต.,รอง
นาย อบต. ดังนี้
(1) งิน ดือนนาย อบต. ตั้งไว จานวน 12 ดือน
(2) งิน ดือนรองนาย อบต.ตั้งไว จานวน 12 ดือน จานวน 2
น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าไทยวาดวย าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา อง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าไทยวาดวย าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา อง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนประจาตาแ นง นาย ,รองนาย ดังนี้
(1) งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย อบต.ตั้งไว จานวน 12
ดือน
จานวน 1 น
(2) งิน าตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย อบต.ตั้ง
ไว จานวน 12 ดือน จานวน 2 น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าไทยวาดวย าตอบแทนนาย
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา อง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนประจาตาแ นง นาย ,รองนาย ดังนี้
(1) งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย ตั้งไว จานวน 12 ดือน
จานวน 1 น
(2) งิน าตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย ตั้งไว จานวน
12 ดือน จานวน 2 น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าไทยวาดวย าตอบแทนนาย
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา อง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

67
นา : 3/76

วันที่พิมพ : 8/9/2563 09:45:57

งิน าตอบแทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน ล านุ ารนาย อบต. ตั้งไว
จานวน 12 ดือน จานวน 1 น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าไทยวาดวย าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
จานวน

1,713,600 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนใ ับประธาน ภา,รองประธาน
ภา, มาชิ ภา,และ ล านุ าร ภาฯ
(1) าตอบแทนตาแ นงประธาน ภาฯ ตั้งไว จานวน12 ดือน
จานวน 1 น
(2) าตอบแทนตาแ นงรองประธาน ภาฯ ตั้งไว จานวน12 ดือน
จานวน 1 น
(3) าตอบแทนตาแ นง มาชิ ภาฯ ตั้งไว จานวน 12 ดือน
จานวน 16 น
(4) าตอบแทนตาแ นง ล านุ าร ภาฯ ตั้งไว จานวน 12 ดือน
จานวน 1 น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าไทยวาดวย าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,691,440 บาท

จานวน

3,079,440 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน า รับพนั งาน วนตาบล จานวน 9 อัตรา
ดังนี้
(1) งิน ดือนตาแ นงปลัดอง ารบริ าร วนตาบล
(2) งิน ดือนตาแ นงรองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล
(3) งิน ดือนตาแ นง ัว นา านั งานปลัด
(4) งิน ดือนตาแ นงนิติ ร
(5) งิน ดือนตาแ นงนั ทรัพยา รบุ ล
(6) งิน ดือนตาแ นงนั พัฒนาชุมชน
(7) งิน ดือนตาแ นงนั จัด ารงานทั่วไป
(8) งิน ดือนตาแ นงนั วิ ราะ นโยบายและแผน
(9) งิน ดือนตาแ นง จาพนั งานธุร าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และ นัง ือ านั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท
0908.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธัน วา ม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

84,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือน, า รองชีพชั่ว
ราว า รับพนั งาน วนตาบล ดังนี้
1. งิน าตอบแทนราย ดือนตาแ นงปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล ามทะ ล อ
2. งิน า รองชีพชั่ว ราว
- พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราว า รับ พนั งาน วนตาบล
ัง ัด านั ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ามทะ ล อ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และ นัง ื านั งาน จ. ท.และ .อบต.ที่ มท
0908.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
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งินประจาตาแ นง

จานวน

168,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน าตอบแทนพิ ศษ งิน พิ่ม าจาง ใ
ับพนั งานจาง ที่ปฎิบัติงาน อง อบต. ป็นไปตามพระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ
านั งาน
จ. ท.และ .อบต.ที่มท 0908.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม2558
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย งินประจาตาแ นงปลัด อบต. รองปลัด อบต. ัว นา
านั ปลัด ดังนี้
1. งินประจาตาแ นงปลัดอง ารบริ าร วนตาบล พื่อจาย
ป็น งินประจาตาแ นง ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล(นั
บริ ารงาน อบต.)
2. งินประจาตาแ นงรองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล พื่อจาย
ป็น งินประจา ตาแ นงรองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล (นั
บริ ารงาน อบต.)
3. งินประจาตาแ นง ัว นา านั งานปลัด พื่อจาย ป็น งิน
ประจาตาแ นง ัว นา านั งานปลัด (นั บริ ารงานทั่วไป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542 นัง ือ านั งาน จ. ท.และ .อบต.ที่ มท 0908.2
/ ว138 ลงวันที่ 30 ธัน วา ม 2558
าตอบแทนพนั งานจาง

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง ชน งิน พิ่ม า รอง
ชีพชั่ว ราว , งิน พิ่ม าวิชาชีพ (พ. .ว.) ฯลฯ านวณตั้งจายไว
จานวน
12 ดือน ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล
วนทองถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ านั งาน จ. ท.และ .อบต
.ที่ มท
0908.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธัน วา ม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจายตอบแทนใ แ ผูที่ปฏิบัติงานใ อง รป รอง วนทอง
ถิ่นตางๆ ชน
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
- าตอบแทน ณะ รรม ารตรวจ ารจาง
- าตอบแทน อปพร.
- งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
- งินรางวัล
- งินทา วัญฝาอันตราย ป็น รั้ง ราว
- งินตอบแทน ณะ รร ารใน าร อบแ ง ัน, อบ ัด ลือ , าร
ัด ลือ ตางๆที่มี ิทธิใน าร บิ จายตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ
นัง ือ ั่ง ารรองรับ ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบตางๆ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย าร ัด ลือ
พนั งานและลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2555
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นัง ือ ระทรวง าร ลัง นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ุด ที่ 0402.5 /ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ลั ณฑ
าร บิ จาย าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร

รวม

2,758,000 บาท

รวม

264,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน รือโดย
ลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตนและใ มาย วามรวมถึง
งิน าตอบแทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบลและอง ารบริ าร
วนตาบลดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบาน
จานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งานอง ารบริ าร วน
ตาบล มี ิทธิ บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 แ ไ พิ่ม ติมและ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559
รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว อง
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ แ ผู
บริ าร พนั งานอง ารบริ าร วนตาบล และลู จางประจา ที่มี
ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
และ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ . 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ
2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง า ม2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา รียน รือ
นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
ค่าใช้สอย

จานวน

44,000 บาท

รวม

1,719,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจาง มาปรับปรุงและดูแล ว็บไซต
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจาง มาปรับปรุงและดูแล ว็บไซต
ององ รป รอง วนทองถิ่น ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง าร
ลัง
ที่ 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 ันยายน 2553 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน
2530 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น ( พ.ศ
.2561
ถึง พ.ศ.2565) นาที่ 157 ลาดับที่ 14
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รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใชจายใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ชน ารับวาร าร
, าถาย อ าร, า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ, าซั ฟอ , า
ารจัด ิ่งปฏิ ูล, าระวางบรรทุ , า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชา
บาน), าโฆษณาและ ผยแพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา
โฆษณา และ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ), าธรรม นียมตางๆ, า บี้ยประ ัน, า
ใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา, าจาง มาบริ าร, าติด
ตั้งไฟฟ้า(1) าปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ
ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้ารวมถึง าติดตั้ง มอแปลง รื่องวัดและ
อุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า (2) าจาง มา ดิน
ายและ ติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม าธรรม นียม รวมถึง าร
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า าร ยาย ตไฟฟ้า าร
บารุงรั ษา
รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ, าติดตั้งประปา (1) าวาง
ทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ อง รป รอง วน
ทองถิ่นไดใชบริ ารน้าประปา รวมถึง าติดตั้งมาตรวัดน้าและ
อุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ อง ารประปา (2) าจาง มา
ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม รวมถึง ารปรับ
ปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบประปาและ
อุป รณ, าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆ ใน ารติดตั้ง
โทรศัพท ย วน าตู า า า รื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
รื่อง โทรศัพทภายใน, าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560,
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1555 ลง
วันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ า
ใช อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ

จานวน

150,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล
พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล พื่อ
จาย ป็น าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ อ าร
และ าใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้ง าบริ ารดวย
และ าใชจายอื่นซึ่งจา ป็นตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง รือตอนรับ
บุ ล รือ ณะบุ ลที่มานิ ทศตรวจ ยี่ยม รือทัศนศึ ษาฯลฯ
โดยตั้งจายตาม ณฑ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท. 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548ในอัตราไม ินปีละรอยละ
1 องรายไดจริงในปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได งินอุด
นุน งินจาย าด ะ ม ององ ารบริ าร วนตาบล และ งินที่
มีผูอุทิศ จานวน 10,000 บาท
- า ลี้ยงรับรอง
พื่อจาย ป็น า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย
พื่อจาย ป็น าอา าร รื่องดื่มตาง ๆ รื่องใชใน าร ลี้ยง
รับรอง และ าบริ ารอื่น ๆ ซึ่งจา ป็นตองจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยง
รับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะ
อนุ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วาง
อง รป รอง วนทองถิ่น ับอง รป รอง วนทองถิ่น โดย
ตั้งตาม ณฑ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 จานวน 5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง ารประ มินผล วามพึงพอใจ องประชาชนที่มีตอ าร จานวน
ใ บริ าร อง อบต. ามทะ ล อ

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารประ มิน ารวจ วาม
พึงพอใจ องประชาชนที่มีตอ ารใ บริ าร อง อบต. ามทะ ล
อ ในดานตางๆ ชน ารจัด ็บภาษี,งานชวย ลือบรร ทา
าธารณภัย
,งาน ออนุญาต อ ราง
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ และวิธี าร
บริ าร ิจ ารบาน มืองที่ดี พ.ศ.2546

าใชจายตามโ รง ารป้อง ันและรั ษาที่ าธารณประโยชน
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันและรั ษาที่
าธารณะประโยชน ชน ารังวัดที่ดิน และ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว
อง ฯลฯ ใน ารดูแลและรั ษาที่ าธารณะประโยชนในพื้นที่
อบต. ามทะ ล อ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565 ) นา 157 อ 16

จานวน

60,000 บาท
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าใชจายที่ ี่ยว องใน ารดา นิน ารตามโ รง ารอัน ป็นแนว
นโยบาย
องรัฐบาล

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารอัน ป็นแนวนโยบาย
องรัฐบาล ชน าฝึ อบรม จัด ิจ รรม จัด าวั ดุ อุป รณ
รุภัณฑ ใน ารดา นิน าร ี่ยว ับ ารดา นินงานตามโ รง าร
อัน ป็นแนวนโยบาย องรัฐบาลใน ารแ ไ ปัญ าตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ) นา 157 อ 18
าใชจายใน าร ัด ลือ รือ ลือ ตั้ง ององ รป รอง วนทองถิ่น จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาฯ
และผูบริ ารอง ารบริ าร วนตาบล ามทะ ล อ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นตามที่ ณะ รรม าร ลือ ตั้ง า นด ( รณี
รบวาระยุบ ภา รณีแทนตาแ นงที่วางและ รณี ณะ รรม าร
ลือ ตั้ง ั่งใ มี าร ลือ ตั้งใ มและ รณีอื่นๆ) รือวิธี ารอื่นๆใ
ไดมาซึ่ง ผูบริ าร มาชิ ภาฯ ององ รป รอง วนทองถิ่น
ตาม นัง ือ ั่ง าร า นด ชน าวั ดุ อุป รณ รุภัณฑ
และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว องใน ารใ ไดมาซึ่ง มาชิ ภาฯ
และ ณะผูบริ าร อง ารบริ าร วนตาบล ามทะ ล อ และใ
วามรวมมือใน ารประชา ัมพันธ ารรณรง รือ ารใ อมูล
าว ารทางราช ารแ ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิและ นาที่และ
ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาผูแทน
ราษฎร และ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-พ.ศ.2565) นา 160 อ1

วันที่พิมพ : 8/9/2563 09:45:57

าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จา จานวน
ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง วันที่ 12
ิง า ม
าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง
จา
ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง นื่องใน
โอ า วัน ฉลิมพระชนพรรษา12 ิง า ม ชน า
วั ดุ รุภัณฑ ิ่ง อ รางจาง มา และ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว
อง ฯลฯ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) นา 149
อ8
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จานวน
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าลงทะ บียน าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลง
ทะ บียนตางๆ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แ ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ลั ณฑ าร บิ าใชจาย
ใน าร ดินทางไปราช ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555
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20,000 บาท

300,000 บาท
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าใชจายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารฝึ อบรมและ ัมนา
ตางๆ ชน าวิทยา ร าอา ารพรอม รื่องดื่ม วั ดุ อุป รณ
ตางๆ และ าใชจาย อื่นๆที่ ี่ยว องใน ารดา นิน
โ รง ารฯ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง ม าดไทย
วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
นา159 อ 2
าใชจายในโ รง ารป ป้อง ถาบัน า ัญ องชาติ
จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็น าใชจายในโ รง ารป ป้อง ถาบัน า ัญ องชาติ
ตางๆ ใน ารจัด ิจ รรม โดย ฉพาะ ถาบันพระม า ษัตริย ซึ่ง
ป็น ถาบัน องชาติอัน ป็นศูนยรวมแ ง วาม ป็นชาติและ วาม
ามั ี อง นในชาติโดยอง รป รอง วนทองถิ่นจัดทา รือ
นับ นุนโ รง ารป ป้อง ถาบัน า ัญ องชาติ และใ
ประชาชนไดมี วนรวมใน ิจ รรมดัง ลาวและ ิจ รรม/โ รง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผน
พัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) นา149
อ6
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าใชจายในโ รง าร ผยแพร อมูล าว าร อบต. ามทะ ล อ
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารโ รง าร ผยแพร อมูล าว าร
อบต. ามทะ ล อ ชน าจาง มาจัดทา อ ารประชา ัมพันธ
วาร าร ป้ายประชา ัมพันธ แผนพับ ใบปลิว ป้ายไวนิวโป ตอร
อ าร รุปผล ารดา นินงาน อง อบต. ามทะ ล อ และงาน
อื่นๆ
ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537แ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบันพระราชบัญญัติ
อมูล าว าร องราช าร พ.ศ.2540 ป็นไปตามแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) นา155
อ1

จานวน

40,000 บาท
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าใชจาย พื่อดา นิน าร รือ นับ นุนโ รง ารอัน นื่องมาจา พระ จานวน
ราชดาริ องพระบาท ม ด็จพระ จาอยู ัวภูมิพลอดุลย ดชฯ พระ
บาท ม ด็จพระ จาอยู ัวม าวชิราลง รบดินทร ทพยวราง ูร และ
พระราช าวนีย อง ม ด็จพระนาง จาฯ พระบรมราชินี

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายโ รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ อง
พระบาท ม ด็จพระ จาอยู ัวภูมิพลอดุลย ดชฯ พระบาท ม ด็จ
พระ จาอยู ัวม าวชิราลง รบดินทร ทพยวราง ูร และพระราช
าวนีย อง ม ด็จพระนาง จาฯ พระบรมราชินี ชน ฝึ อบรม
ิจ รรม รือ นับ นุนโ รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ อง
พระบาท ม ด็จพระ จาอยู ัวภูมิพลอดุลย ดชฯ พระบาท ม ด็จ
พระ จาอยู ัวม าวชิราลง รบดินทร ทพยวราง ูร และพระราช
าวนีย อง ม ด็จพระนาง จาฯ พระบรม ราชินีนาถ ชน
โ รง ารฝึ อบรม รือโ รง าร/ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยว อง และ
ารซื้อวั ดุอุป รณ รือ รุภัณฑอื่นๆใน ารดา นินโ รง ารฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
-ระ บียบ ระทรวง ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) นา 151 อ 14

าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม และพวงมาลา
- พื่อจาย ป็น งิน าพานพุมดอ ไม พานประดับพุมดอ ไม พาน
พุม งินพุมทอง รวยดอ ไม พวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไม รือพวงมาลา า รับวางอนุ ารีย รือใชใน ารจัด
งาน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติในวโร าศตาง ๆตั้งจายตาม
นัง ือ ระทรวง าร ลัง ที่ 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
ันยายน 2553 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10พฤศจิ ายน
2530 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542

จานวน

6,000 บาท

วันที่พิมพ : 8/9/2563 09:45:57

โ รง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มน จานวน
ทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ลา จาอยู ัว
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม
าวชิราลง รณ พระวชิร ลา จาอยู ัว ชน าวั ดุ รุภัณฑ ิ่ง
อ ราง จาง มา และ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ฯลฯ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง
ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ) นา 149 อ 7
โ รง ารจัดงานวัน ฉลิมพระนชนพรรษา ม ด็จพระนาง จา ุทิดา จานวน
พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานวัน ฉลิมพระ
ชนพรรษา ม ด็จพระนาง จา ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี ชน าวั ดุ รุภัณฑ ิ่ง อ ราง จาง มา และ าใชจาย
อื่นๆที่ ี่ยว อง ฯลฯ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา า
รวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็น
ไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565)
นาที่150 ลาดับที1่ 0

81

นา : 17/76

40,000 บาท

10,000 บาท
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โ รง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาอง าร
บริ าร วนตาบล ามทะ ล อ

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา า
ภัยพิบัติ ประจาอง ารบริ าร วนตาบล ามทะ ล
อ ตางๆ ชน าวิทยา ร าอา ารพรอม รื่อง
ดื่ม วั ดุ อุป รณตางๆ และ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว องใน าร
ดา นินโ รง ารฯ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวง ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผน
พัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) พิ่ม ติม รั้งที่ 1
นา5 อ1
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา รือซอมแซม
ทรัพย ิน, รุภัณฑ ตางๆ อยูใน วามดูแล ององ ารบริ าร วน
ตาบล ชนรถยนต ิง อ ราง รถจั รยานยนต รื่อง
พิมพดีด รื่องอัด า นา รื่องปรับอา าศ ตู โตะฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตรา า
ใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีงบ
ประมาณในลั ษณะ าใช อยวั ดุ และ า าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ านั งาน ประ ภทวั ดุ งทนวั ดุ ิ้ ปลือง
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ า
วั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน อาทิ
ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็
ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา
ติ แปลงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง( ระดานดา) ที่ถู
พื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง
ย็บ ระดาษ
ุญแจ ภาพ ียน,แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศ
แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน แผนป้ายจราจร รือแผน
ป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ
แ วนพระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว
ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้า
มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดาษไ ระดาษไ ไม
บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ
แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช ารแบบพิมพผา าลี ธงชาติ
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ อ
น้ามันไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งานฯลฯ

รวม

535,000 บาท

จานวน

80,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน
ัวแรงไฟฟ้า รื่องวัด ระแ ไฟฟ้า รื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
า รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจุไฟ ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า
ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอร และชิ้น วนวิทยุ
ลู ถวย ายอา าศรีซี ตอรมูฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า ลอด
ฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับ
วิทยุ, รื่องรับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ
ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ
แผงบัง ับทางไฟฯลฯ
วั ดุงานบานงาน รัว
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุงานบานงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชาระ
พรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ป็นตน ตามตัวอยาง ารจาแน ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ดุ รุภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ ชน
มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด แ วน้า
จานรอง ผงซั ฟอ บู น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม วาด ง มุง
ผาปูที่นอน ปลอ มอน มอน ถวยชาม ชอน อม ระจ งา
โองน้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด รื่องบด
อา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า รวมถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถัง
แ ตา ผา ม ผาปูโตะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและ น ง

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุยานพา นะและ น ง ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติรายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนไ วงประแจ แมแรง ุญแจ
ปา ตาย ุญแจ ลื่อน ีมลอ ลอ ียรลอ ลัตซ ระจ โ ง
มน ลอ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวย
จราจรยางรถยนตน้ามัน บร นอตและ รู ายไมล พลาฟิลม
รองแ ง บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล)ชุด ียรรถยนต บร
รัชพวงมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียนแบต ตอรี่จานจาย
ลอถังน้ามันไฟ นาไฟ บร อานจั รยานตลับลู ปน ระจ มอง
างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัยฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น วั ดุ ิ้น ปลือง ราย
จายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง อาทิ ชนแ ุงตมน้ามัน ชื้อ พลิงน้ามันดี ซลน้ามัน
าดน้ามัน บนซินน้ามัน ตาน้ามันจารบีน้ามัน รื่องถาน า ฯลฯ
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วั ดุ าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ าร ษตร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั
ษทรัพย ิน ใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชาระ
พรอม ับ าวั ดุ
ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน ียว ปริง ลอร(Sprinkler) จอบ มุน จานพรวนผานไถ
ระทะ ราดซี่พรวนดินระ วางแถว รื่องดั แมลง ตะแ รงรอน
บนโธ อวน( า ร็จรูป)
ระชังปุย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ ัตว อา าร ัตว พืช
และ ัตว พันธุ ัตวปี และ ัตวน้า น้า ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะ
ชา อุป รณใน าร ยายพันธุพืช ชน ใบมีด ชือ ผาใบ รือผา
พลา ติ
นา า ป้อง ันแ พิษ ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม
แซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่
ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง อาทิ ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิลม
ภาพยนตร
รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ลองถายรูป พู ัน ี ระดาษ
ียนโปร ตอรฟิลม มมโมรี่ ารด ฟิลม ไลดแถบบันทึ ียง รือ
ภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอ ทป แผนซีดี)รูป ี รือ าวดาที่ไดจา าร
ลาง อัด
ยายภาพถายดาว ทียมฯลฯ
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนแผน รือจานบันทึ
อมูล อุป รณบันทึ อมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc ,Flash
Drive) ทปบันทึ อมูล (Reel MagneticTape,CassetteTape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ รื่องพิมพ
อมพิว ตอรตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผลฮารดดิ ไดนรซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ งแผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ(Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป(Memory Chip) ชน
RAM ัตซีทฟีต ตอร(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse)
พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจาย ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
ป็นตน รื่องอานและบันทึ อมูล แบบตางๆ ชนแบบดิ
ตต(Diskette)แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ
วั ดุอื่น
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุอื่น ประ ภทวั ดุ งทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติรายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนมิ ตอรน้า - ไฟฟ้า มอ รือ
ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อมแ ัววาลว ปิด – ปิดแ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

240,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย าไฟฟ้าใน านั งาน/ในที่ าธารณะ รวมถึง าใชจายที่
ตองชาระพรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
าน้าประปา าน้าบาดาล
จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย าน้าประปาใน านั งาน รือที่ าธารณะรวมถึง าใช
จายที่ตองชาระพรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ าร
อง รป รอง วนทองถิ่น
าบริ ารโทรศัพท

จานวน

6,000 บาท

พื่อ ป็น าโทรศัพท รวมถึง าใชจาย พื่อใ มาซึ่งบริ ารดัง ลาว
และ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน าร ชา รื่อง
า ชา ล มายโทรศัพท าบารุง ู ายโทรศัพท ฯลฯใน ิจ าร
ององ รป รอง วนทองถิ่น
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย าไปรษณีย าธนาณัติ , าดวงตราไปรษณียา ร , า ชาตู
ไปรษณีย, าธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน าร
ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ใน ิจ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
จานวน

37,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ชน าโทรภาพ
(โทร าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ าร
ผานดาว ทียม าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ตรวมถึง
อิน ทอร น็ต ารดและ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชา
ชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นตน และใ มาย วามรวมถึง าใช
จาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาวและ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ าร
ใชบริ าร
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งบลงทุน

รวม

21,300 บาท

รวม

21,300 บาท

โ รง ารจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน านั งาน จานวน

17,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ อมพิว ตอร
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร All In One
า รับงาน านั งานโดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)ไมนอย วา2แ น
ลั (2 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 4 MB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) แบบ 10/
100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมี นาดไมนอย วา 21 นิ้ว วาม
ละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และBluetooth
มาย ตุ ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563
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โ รง ารจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink จานวน
Tank Printer)
- พื่อใช ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอม
ติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) โดยมี ุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จา โรงงานผูผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดา า รับ ระดาษ นาด A4 ไม
นอย วา 19 นาตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย
วา 15 นาตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
มาย ตุ ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน า รับพนั งาน วนตาบล 5 อัตรา ดังนี้
- นั วิชา ารตรวจ อบภายใน ชานาญ าร
- นั วิชา าร งินและบัญชีชานาญ าร
-นั วิชา ารพั ดุ
- จาพนั งาน าร งินและบัญชีชานาญงาน
- จาพนั งานธุร ารชานาญงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ นัง ือ านั งาน พ.ศ.2542 และ นัง ือ
านั งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0908.2/ว130 ลงวัน
ที่ 30 ธัน วา ม 2558

4,300 บาท

รวม

2,842,240 บาท

รวม

1,971,240 บาท

รวม

1,971,240 บาท

จานวน

1,714,920 บาท
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าจางลู จางประจา

จานวน

256,320 บาท

รวม

871,000 บาท

รวม

299,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจางลู จางประจาและ งินปรับปรุง าจางประจา
ตาม (แนบทายประ าศ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่นได
รับ าจาง (ฉบับที่ 4) จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง
ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แ ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจายตอบแทนใ แ ผูที่ปฏิบัติงานใ อง รป รอง วนทอง
ถิ่น ตางๆ ชน
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
- าตอบแทน ณะ รรม ารตรวจ ารจาง
- งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
- งินรางวัล
- งินทา วัญฝาอันตราย ป็น รั้ง ราว
- งินตอบแทน ณะ รร ารใน าร อบแ ง ัน, อบ ัด ลือ , าร
ัด ลือ ตางๆที่มี ิทธิใน าร บิ จายตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ
นัง ือ ั่ง ารรองรับ ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบตางๆ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย าร ัด ลือ
พนั งานและลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2555
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นัง ือ ระทรวง าร ลัง นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ุด ที่ 0402.5 /ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ลั ณฑ
าร บิ จาย าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน รือโดย
ลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตนและใ มาย วามรวมถึง
งิน าตอบแทนตา ฎ มาย
วาดวย ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบาน
จานวน

216,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาล มี ิทธิ บิ า ชา
บานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 แ ไ พิ่ม ติมและ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ
และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วน
ทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ แ ผู
บริ าร พนั งาน วนตาบล และลู จางประจา ที่มี ิทธิไดตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ .0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 รื่องประ ภท
และอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา รียน นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2559
รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง า ม 2559 รื่อง
ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา รียน รือ นัง ือ
ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
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ค่าใช้สอย

รวม

370,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใชจายใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ชน ารับวาร าร,
าถาย อ าร, า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ, าซั ฟอ , า
าจัด ิ่งปฏิ ูล, าระวางบรรทุ , า ชาทรัพย ิน(ย วน า ชา
บาน)
, าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา
และ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียงโทรทัศนโรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ), าธรรม นียมตางๆ, า บี้ยประ ัน, าใชจายใน าร
ดา นิน
ดีตาม าพิพา ษา, าจาง มาบริ าร, าติดตั้งไฟฟ้า(1) าปั า
พาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้า
รวมถึง าติดตั้ง มอแปลง รื่องวัดและอุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น
รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า (2) าจาง มา ดิน ายและ ติดตั้ง
อุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม าธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า าร ยาย ตไฟฟ้า ารบารุง
รั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ, าติดตั้งประปา (1
) าวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่นไดใชบริ ารน้าประปา รวมถึง าติดตั้งมาตร
วัดน้าและอุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ อง ารประปา
(2) าจาง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม
รวมถึง ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซม
ระบบประปาและอุป รณ, าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆ ใน
ารติดตั้งโทรศัพท ย วน าตู า า า รื่อง โทรศัพทพวงภาย
ใน
และ รื่อง โทรศัพทภายใน, าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั
ณฑ และอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปีในลั ษณะ าใช อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได ององ ร จานวน
ป รอง วนทองถิ่น
- พื่อ ป็น าใชจายในโ รง ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บราย
ได ององ รป รอง วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550 นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนมา ที่
มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ 2551, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 ม รา ม 2555, นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวัน
ที่ 19
ุมภาพันธ 2561 ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) นาที1่ 55 ลาดับที่ 6
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จานวน
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั
าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ า
ธรรม
นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555แ ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ลั ณฑ าร บิ าใชจาย
ใน าร ดินทางไปราช ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555

50,000 บาท

60,000 บาท
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าใชจายในโ รง าร นับ นุน ารดา นิน ารจัดทาระบบบัญชี
อมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร าร นับ นุน ารดา นิน ารจัด
ทาระบบบัญชี อมพิว ตอร ชน จัด ตรียม รี่
อง อมพิว ตอร รุภัณฑ
วั ดุ อุป รณ และ ารปรับปรุงระบบอิน ตอร น็ต (internet) และ
าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บ
รั ษาและ ารตรวจ งิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547
และแ ไ พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ป็นไปตาม แผนพัฒนา ององ รป รอง
วนทองถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) นาที1่ 56 ลาดับที1่ 1
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา รือซอมแซม
ทรัพย ิน, รุภัณฑ ตางๆ อยูใน วามดูแล ององ ารบริ าร วน
ตาบล ชน รถยนต รถจั รยานยนต ิง อ ราง รื่อง
พิมพดีด รื่องอัด า นา รื่องปรับอา าศ ตู โตะฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั
ณฑและอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปีงบประมาณในลั ษณะ าใช อย วั ดุ และ า
าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ านั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระ
พรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง
ป็นตน อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด ล็
รรไ ร าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดา)ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่
พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศแผนป้ายชื่อ านั งาน
รือ นวยงาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แ ง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วนพระพุทธรูป
พระบรมรูปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว
ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปรินท ทป พี วี ซี
แบบใ น้ายาลบ ระดาษไ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ า
ราช ารแบบพิมพผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจาง
พิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งานฯลฯ

รวม

202,000 บาท

จานวน

55,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง อาทิ ชนไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน ัวแรง
ไฟฟ้า รื่องวัด ระแ ไฟฟ้า รื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร า รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า
รื่องประจุไฟ ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า
ลอดไฟ
็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิ
ต ตอร
และชิ้น วนวิทยุลู ถวย ายอา าศรีซี ตอรมูฟวิ่ง อย
อน ดน ซอร า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ
าอา าศ า รับวิทยุ รื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ แผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ

จานวน

2,000 บาท
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วั ดุงานบานงาน รัว

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุงานบานงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชาระพรอม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ตนตามตัวอยาง ารจาแน ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ป็น
วั ดุ รุภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ ชน
มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด แ ว
น้า จานรองผงซั ฟอ บู น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ง มุง ผาปูที่นอนปลอ มอน มอน ถวยชาม ชอน
อม ระจ งา โองน้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องปิ้ง นมปัง
ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้า รวมถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติ น้ารอน
ระติ น้าแ ็ง ถังแ ตา ผา ม ผาปูโตะ น้าจืดที่ซื้อจา อ
ชนฯลฯ
วั ดุยานพา นะและ น ง
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุยานพา นะและ น ง ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนไ วงประแจ แมแรง
ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน ีมลอ ลอ ียร ลอ ลัตซ
ระจ โ งมน ลอ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟ
ฉุ ฉิน รวยจราจรยางรถยนตน้ามัน บร นอตและ รู ายไมล
พลาฟิลม รองแ ง บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล)ชุด ียรรถ
ยนต บร รัชพวงมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียนแบต ตอรี่
จานจายลอถังน้ามันไฟ นาไฟ บร อานจั รยานตลับลู ปน
ระจ มอง างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัยฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น วั ดุ ิ้น ปลือง ราย
จายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย
าติดตั้ง อาทิ ชนแ ุงตมน้ามัน ชื้อ พลิงน้ามันดี ซลน้ามัน าด
น้ามัน บนซินน้ามัน ตาน้ามันจารบีน้ามัน รื่องถาน า ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนแผน รือจาน
บันทึ อมูล อุป รณบันทึ อมูล (Diskette,Floppy Disk,
Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Disc,Flash D
rive) ทปบันทึ อมูล(Reel MagneticTape,Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ รื่องพิมพ
อมพิว ตอรตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผลฮารดดิ ไดนรซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ งแผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (Key Board)
มนบอรด(Main Board) มมโมรี่ซิป(MemoryChip) ชน RAM
ัตซีทฟีด ตอร(Cut Sheet Feeder มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ(Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ
(Hub)แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) ชนEthernet Card,Lan
Card,Anti virus Card,Sound Card) ป็นตน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
- พื่อ ป็น าปวย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ
นุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยตาม
ฎ มายวาดวย ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย แ อา า
มั รป้อง ันภัยฝายพล รือนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ าใชจายใ แ อา า มั รป้อง ันภัยฝายพล รือน
ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2560 โดยใชอัตรา าตอบ
แทน ตามระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
แ งชาติวาดวย าใชจาย องอา า มั รป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย

รวม

225,000 บาท

รวม

225,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

205,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง ารจัดตั้งและ ง ริม ารดา นินงานและบริ าร
จัด ารระบบ ารแพทยฉุ ฉิน
- พื่อ ป็น าใชจายในโ รง ารจัดตั้งและ ง ริม ารดา นินงาน
และบริ ารจัด ารระบบ ารแพทยฉุ ฉิน ารจัดตั้ง ชน ารจัด
ซื้อ วั ดุ
รุภัณฑ ตางๆใน ารจัดตั้งและ ง ริม ารดา นินงาน ารบริ าร
จัด ารระบบ ารแพทยฉุ ฉิน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0891.3/ว2826 ลว 17 ันยายน 2553 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) นาที1่ 67
ลาดับที2่
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าใชจายโ รง ารป้อง ันอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล

จานวน

45,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันอุบัติ ตุทาง
ถนนในชวง ทศ าล ง รานต และ ทศ าลปีใ ม ชน า ชา
โตะ
ต็นท าอี้ าอา ารวาง และ าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่และ าใช
จายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว องใน ารจัดงาน ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที1่ 67 ลาดับที่ 1
าใชจายโ รง ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ันบรร ทา าธารณะภัย จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารฝึอบรมอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝายพล รือน ชน าใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ าร
ต แตง ถานที่ฝึ อบรม าใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ
รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร า
พิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู ารับ ารฝึ อบรม าใช
จาย
ใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า
ระ ปา
รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร า รับผู ารับ ารฝึ อบรม า อง
มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร า ชาที่พั ายานพา นะ าใชจายอื่นที่
จา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
าใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)
นาที่168 ลาดับที่ 6
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าใชจายในโ รง ารป้อง ันและบรร ทาปัญ า วาม ดือดรอน อง จานวน
ประชาชนที่ ิดจา าธารณภัยตางๆ

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันและบรร ทา
วาม ดือดรอน องประชาชนที่ ิดจา าธารณภัย
ตางๆ ชน ารป้อง ันและแ ไ ปัญ าอุท ภัย น้าปาไ ล
ลา แผนดินถลม ภัยแลง ภัย นาว อั ีภัย และไฟปา รือจัด
ตั้งศูนยดับ พลิงประจา มูบาน จัดซื้อวั ดุอุป รณ ตลอดทั้ง าชด
ชย วาม ีย าย รือ งิน ง ราะ แ ผูประ บภัย ป็นไปตาม
ลั ณฑระ บียบ องทางราช าร รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยว อง
ับงานป้อง ันบรร ทา าธารณภัย ฯลฯ นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2563 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นา168
อ7
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือน า รับพนั งาน วนตาบล จานวน 3
อัตรา
- นั บริ ารงาน ารศึ ษา
- นั วิชา ารศึ ษา
- รูผูดูแล ด็ บิ จายงบประมาณจา งินอุด นุน า รับ นับ
นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาม นัง ือ ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎา ม 2563 ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ าร
งานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ นัง ือ านั งาน พ.ศ
.2542 และ นัง ือ านั งาน จ. ท.และ .อบต.ที่ มท 0908.2
/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558

รวม

1,953,440 บาท

รวม

1,376,640 บาท

รวม

1,376,640 บาท

จานวน

1,011,360 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

311,280 บาท

จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผูอานวย าร อง ารศึ ษาฯ ป็น
ไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
.2542
และ นัง ือ านั งาน พ.ศ.2542 และ นัง ือ านั งาน จ. ท.
และ .อบต.ที่ มท 0908.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธัน วา
ม 2558

าตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น าตอบแทน าตอบแทนพิ ศษ งิน พิ่ม าจาง ใ
ับพนั งานจาง ที่ปฎิบัติงาน อง อบต. จานวน 1 อัตรา ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และ นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 0908.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธัน วา ม 2558 ตั้งไวจานวน 203,280
.- บาท
- พื่อจาย ป็น าตอบแทน าตอบแทนพิ ศษ งิน พิ่ม าจาง ใ
ับพนั งานจาง ที่ปฎิบัติงาน อง อบต. จานวน 1 อัตรา บิ
จายงบประมาณจา งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตาม นัง ือ ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 ตั้งไวจานวน 108,000.- บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง ชน งิน พิ่ม า รอง
ชีพชั่ว ราว, งิน พิ่ม าวิชาชีพ (พ. .ว.) ฯลฯ านวณตั้งจายไว
จานวน
12 ดือน ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล
วนทองถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ านั งาน จ. ท.และ .อบต
. ที่ มท
0908.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธัน วา ม 2558
- บิ จายงบประมาณจา งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ตาม นัง ือ ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจายตอบแทนใ แ ผูที่ปฏิบัติงานใ อง รป รอง วนทอง
ถิ่น ตางๆ ชน
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
- าตอบแทน ณะ รรม ารตรวจ ารจาง
- งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
- งินรางวัล
- งินทา วัญฝาอันตราย ป็น รั้ง ราว
- งินตอบแทน ณะ รร ารใน าร อบแ ง ัน, อบ ัด ลือ , าร
ัด ลือ ตางๆที่มี ิทธิใน าร บิ จายตามที่
มี ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารรองรับ ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบตางๆ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย าร ัด ลือ
พนั งานและลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2555
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นัง ือ ระทรวง าร ลัง นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ุด ที่ 0402.5 /ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ลั ณฑ
าร บิ จาย าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร

รวม

576,800 บาท

รวม

96,800 บาท

จานวน

30,000 บาท

105
นา : 41/76

วันที่พิมพ : 8/9/2563 09:45:58

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน รือโดย
ลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตนและใ มาย วามรวมถึง
งิน าตอบแทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบลและอง ารบริ าร
วนตาบลดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบาน
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งานอง ารบริ าร วน
ตาบล มี ิทธิ บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551 แ ไ พิ่ม
ติมและ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม
2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชา
บาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว
อง
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งินชวย ลือบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ แ ผู
บริ าร พนั งานอง ารบริ าร วนตาบล และลู จางประจา ที่มี
ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 และ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ .0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่18 ุมภาพันธ
2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที9่
ิง า ม2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา รียน รือ
นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ดา นิน าร บิ จายงบประมาณ
จา งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาม
นัง ือ ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563

จานวน

4,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

320,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใชจายใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ชน ารับวาร าร,
าถาย อ าร, า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ, าซั ฟอ , า า
จัด ิ่งปฏิ ูล, าระวางบรรทุ , า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน)
, าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา
และ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียงโทรทัศน โรงม ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ), าธรรม นียมตางๆ, า บี้ยประ ัน, าใชจายใน าร
ดา นิน ดีตาม าพิพา ษา, าจาง มาบริ าร, าติดตั้งไฟฟ้า(1
) าปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใช
บริ ารไฟฟ้ารวมถึง าติดตั้ง มอแปลง รื่องวัดและอุป รณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า (2) าจาง มา ดิน าย
และ ติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม าธรรม นียม รวมถึง ารปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า าร ยาย ตไฟฟ้า ารบารุง
รั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ, าติดตั้งประปา (1
) าวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่นไดใชบริ ารน้าประปา รวมถึง าติดตั้งมาตร
วัดน้าและอุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ อง ารประปา (2) า
จาง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม รวม
ถึง ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ประปาและอุป รณ, าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆ ใน ารติด
ตั้งโทรศัพท
ย วน าตู า า า รื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ รื่อง
โทรศัพทภายใน, าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ.2560, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑและ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
ในลั ษณะ าใช อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ ประจาตาบล

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานวัน ด็ แ ง
ชาติ
ชน ารับรอง าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่และ าใชจายอื่น ๆ ที่จา
ป็นและ ี่ยว อง าใชจายใน ารประ วด รือแ ง ัน าจาง
มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ ารแ ดง และ าใชจายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธงานและ าใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว
องใน ารจัดงาน ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าด ไทย
วาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร ง
นั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที1่ 34 ลาดับที1่ 2
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั
าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ า
ธรรม
นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

109

นา : 45/76

วันที่พิมพ : 8/9/2563 09:45:58

าบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา รือซอมแซม
ทรัพย ิน, รุภัณฑ ตางๆ อยูใน วามดูแล ององ ารบริ าร วน
ตาบล ชน รถยนต ิง อ ราง รถจั รยานยนต รื่องพิมพดีด
รื่องอัด า นา รื่องปรับอา าศ ตู โตะฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภา
รัฐ พ.ศ.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ
และอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณในลั ษณะ าใช อย วั ดุ และ า
าธารณูปโภ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ านั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ ปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง
ป็นตน อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด ล็
รรไ ร าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง
( ระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด
ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน,แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศแผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วนพระพุทธรูป พระบรมรูป
จาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า
ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าวชอล มุด
ซอง อ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ายา
ลบ ระดาษไ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช ารแบบ
พิมพผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใช
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
ใน านั งาน ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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วั ดุงานบานงาน รัว
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุงานบานงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชาระพรอม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ตน ตามตัวอยาง ารจาแน ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ป็น
วั ดุ รุภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ ชน
มอ ระทะ ะละมังตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด แ วน้าทจาน
รอง ผงซั ฟอ บู น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม วาด ง มุงผาปูที่
นอน ปลอ มอน มอน ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้า ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่อง
ตีไ ไฟฟ้า รื่องปิ้ง นมปัง
ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้า รวมถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติ น้ารอน
ระติ น้าแ ็ง ถังแ ตา ผา ม ผาปูโตะ น้าจืดที่ซื้อจา อ
ชนฯลฯ

จานวน

50,000 บาท
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,492,842 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

876,842 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

413,690 บาท

จานวน

413,690 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนแผน รือจาน
บันทึ อมูล อุป รณบันทึ อมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc ,Flash
Drive) ทปบันทึ อมูล (Reel MagneticTape,Cassette
Tape,Cartridge Tape) ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ รื่องพิมพ
อมพิว ตอรตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผลฮารดดิ ไดนรซีดีรอมไดรฟ
แผน รองแ งแผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ(Key Board)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป(Memory Chip) ชน RAM
ัตซีทฟีต ตอร(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร
วิตชิ่งบอ ซ(Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ
(Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) ชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) ป็นตน รื่องอาน
และบันทึ อมูล แบบตางๆ ชนแบบดิ ตต (Diskette) แบบฮา
รดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ อล
(Optical) ป็นตน ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อใชจาย ป็น าใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา องศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ใน ัง ัด อง อบต. ามทะ ล อ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) นาที1่ 37
ลาดับที9่
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ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)

รวม

408,152 บาท

จานวน

408,152 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม (นม) า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
ามทะ ล อ จานวน 26 น ๆ ละ 7.37 บาทจานวน 260 วัน
ป็น งิน 49,822 บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม (นม) า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
โ แฝ จานวน 27 น ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ป็น
งิน
51,738 บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียนโรง รียนบาน
โ แฝ จานวน 70 นๆ ละ7.37 บาท จานวน 260 วัน ป็น งิน
134,134 บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม(นม) า รับ ด็ นั รียนโรง รียนบาน
ามทะ ล อ จานวน 84 นๆ ละ7.37 บาท จานวน 260
วัน ป็น งิน160,961 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- พื่อจาย าไฟฟ้าใน านั งาน/ในที่ าธารณะ รวมถึง าใชจายที่
ตองชาระพรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน

รวม

616,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

616,000 บาท

จานวน

336,000 บาท

- พื่ออุด นุนโรง รียน ป็น าอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน
โรง รียนบาน ามทะ ล อ จานวน 90 นๆละ 20 บาท จานวน
200 วัน โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ประ อบ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน
2560 โดยจะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม
ง ริม ารป รองทองถิ่น ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) นาที1่ 33 ลาดับที่ 6
โ รง ารอุด นุนอา าร ลางวันโรง รียนบานโ แฝ
จานวน

280,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โ รง ารอุด นุนอา าร ลางวันโรง รียนบาน ามทะ ล อ

- พื่ออุด นุนโรง รียน ป็น าอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน
โรง รียนบานโ แฝ จานวน 70 น ๆละ 20 บาท จานวน 200
วัน โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ประ อบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560
โดยจะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) นาที1่ 33 ลาดับที6่
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

297,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

117,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

117,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง าร ง ริม ุ ภาพ
- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร ง ริม ุ ภาพ ชน ารฝึ
อบรม าวั ดุ รุภัณฑ รือ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ับ าร ง
ริม ุ ภาพ าร วบ ุมและป้อง ันโร าด ารไอโอดีน และ
าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว องฯลฯ ป็นไปตามพระราชบัญญัติแผน
และ าร ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 146
ลาดับที8่
าใชจายในโ รง ารป้อง ันระงับโร ติดตอและไมติดตอ
- พื่อ ป็น าใชจายในโ รง ารป้อง ันระงับโร ติดตอและไม
ติดตอ
ชน ซื้อวั ดุ อุป รณ วั ซีนป้อง ันโร พิษ ุนั บา ทรายอ บท
น้ายาพน มอ วัน าจัดยุง น้ามัน วั ดุ จาง มาฉีดพน มอ
วัน าจัดยุงลาย รวมทั้ง าร ารวจ และ ึ้นทะ บียบ ัตวที่ ป็นภา
ะนาโร ติดตอ าใชจายใน ารฝึ อบรม าใชจายใน ารจัดทา
ป้ายประชา ัมพันธ ใน ารป้อง ันโร ติดตอและไมติดตอ และ า
ใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ารป้อง ันระงับโร ติดตอและไม
ติดตอ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและ าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) นาที1่ 45 ลาดับที่ 1
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โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามพระ จานวน
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติย
ราชนารี
- พื่อ ป็น าใชจายใชในโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา
โร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระ
ศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี ชน าวั ซีน าจาง มา ารวจ
ประชา ร ุนั และแมว และ าใชจายอื่นที่ ี่ยว อง ใน าร
ดา นินโ รง าร
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที1่ 45 ลาดับ
ที่3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

37,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุนโ รง ารตามพระราชดาริดาน าธารณ ุ ทั้ง 9 มูบาน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ับ ณะ รรม าร มูบาน ทั้ง 9 มู
บาน
พื่อดา นินโ รง ารตามพระราชดาริดาน าธารณ ุ ทั้ง 9 มู
บาน
จานวน งิน มูบานละ 20,000.-บาท ป็น งินทั้ง ิ้น 180,000
.-บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2563 อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)
นาที่101-103 ลาดับที่ 1-9
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งานโรงพยาบาล

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

าใชจายโ รง าร อ ราง รือซอมแซมที่อยูอาศัยใ ับประชาชนผู จานวน
ยา ไรและผูดอยโอ า

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง ารป้อง ันปัญ า ารแพรระบาด องยา พติด
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรม,จัด ิจ รรม และจัดซื้อวั ดุ ใน
ารป้อง ันและแ ไ ปัญ ายา พติดและ ิจ รรม ารบาบัดฟ้นฟู
ผูติด/ผู พยา พติด ชน แ ง ัน ีฬาตอตานยา พติด จัดซื้อ
วั ดุอุป รณ
น้ายาตรวจปั าวะตลอดทั้งจัดทา ป้ายประชา ัมพันธ อ าร
แผนพับ และอื่นที่ ี่ยว อง ฯลฯ ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
ธันวา ม 2560 ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่147 ลาดับที่ 1
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร อ ราง รือซอมแซมที่อยู
อาศัยใ ับประ ชาชนผูยา ไรและผูดอยโอ า ชน จัดซื้อวั ดุที่
อยูอาศัยใ ับประชาชนผูยา ไรและดอยโอ า ฯลฯระ บียบ
ระทรวงม าดไทย
วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที1่ 39 ลาดับที่ 5
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าใชจายโ รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอ า และ รอบ
รัวผูมีรายไดนอยและไรที่พึ่ง

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,523,680 บาท

รวม

934,680 บาท

รวม

934,680 บาท

จานวน

772,680 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน า รับพนั งาน วนตาบล จานวน 2
อัตรา
ดังนี้
(1)ผูอานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง) จานวน 1 อัตตรา
(2)นายชางโยธา จานวน 1 อัตรา
ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542 นัง ือ านั งาน จ. ท.และ .อบต.ที่ มท 0908.2
/ว138
ลงวันที่ 30 ธัน วา ม 2558
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่อ ป็น าใชจายใน ารจาย งิน ง ราะ ารพัฒนา ุณภาพ
ชีวิตผูปวยดอยโอ า และ รอบ รัวผูมีรายไดนอยและไรที่
พึ่ง ชน จัดซื้อวั ดุ อุป รณ รุภัณฑ ฝึ อบรม อื่น ๆ ที่ ี่ยว
องใน าร ง ราะ
ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอ า และ รอบ รัวผูมีรายได
นอยและไรที่พึ่ง ใ มี ุณภาพชีวิตที่ดี ึ้น ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชา ชนตามอานาจ
นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที1่ 39 ลาดับที1่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย งินประจาตาแ นงผูอานวย าร องชาง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 นัง ือ านั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท 0908.2
/ว138 ลงวันที่ 30
ธัน วา ม 2558
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าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทน ใ ับพนั งานจางที่ปฏิบัติงาน
อง อบต.
จานวน 1อัตรา ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 นัง ือ านั งาน จ. ท.และ
.อบต.
ที่ มท 0908.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธัน วา ม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง ชน งิน พิ่ม า รอง
ชีพชั่ว ราว, งิน พิ่ม าวิชาชีพ (พ. .ว.) ฯลฯ านวณตั้งจายไว
จานวน
12 ดือน ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล
วนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ .อบต. ที่ มท 0908.2/ว138 ลงวัน
ที่
30 ธัน วา ม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจายตอบแทนใ แ ผูที่ปฏิบัติงานใ อง รป รอง วนทอง
ถิ่นตางๆ ชน
- งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
- าตอบแทน ณะ รรม ารตรวจ ารจาง
- าตอบแทน อปพร.
- งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
- งินรางวัล
- งินทา วัญฝาอันตราย ป็น รั้ง ราว
- งินตอบแทน ณะ รร ารใน าร อบแ ง ัน, อบ ัด ลือ , าร
ัด ลือ ตางๆที่มี ิทธิใน าร บิ จายตามที่
มี ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารรองรับ ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบตางๆ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย าร ัด ลือ
พนั งานและลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2555
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นัง ือ ระทรวง าร ลัง นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ุด ที่ 0402.5 /ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ลั ณฑ
าร บิ จาย าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร

รวม

589,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน รือโดย
ลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตนและใ มาย วามรวมถึง
งิน าตอบแทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบลและอง ารบริ าร
วนตาบลดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบาน
- พื่อจาย ป็น า ชาบานใ แ พนั งานอง ารบริ าร วน
ตาบล มี ิทธิ บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2551แ ไ พิ่ม
ติมและ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม
2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชา
บาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว
อง
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ แ ผู
บริ าร พนั งานอง ารบริ าร วนตาบล และลู จางประจา ที่มี
ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
และ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ . 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ
2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม2559
รื่องประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า ลา รียน รือ
นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว อง

จานวน

15,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใชจายใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ชน ารับวาร าร,
าถาย อ าร, า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ, าซั ฟอ , า า
จัด ิ่งปฏิ ูล, าระวางบรรทุ , า ชาทรัพย ิน(ย วน า ชาบาน)
, าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา
และ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ
ิ่งพิมพตางๆ), าธรรม นียมตางๆ, า บี้ยประ ัน, าใชจายใน
ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา, าจาง มาบริ าร, าติดตั้ง
ไฟฟ้า(1) าปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ
ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้ารวมถึง าติดตั้ง มอแปลง รื่องวัดและ
อุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า (2) าจาง มา ดิน
ายและ ติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม าธรรม นียม รวมถึง าร
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า าร ยาย ตไฟฟ้า าร
บารุงรั ษา
รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณ, าติดตั้งประปา (1) าวาง
ทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ อง รป รอง วน
ทองถิ่นไดใชบริ ารน้าประปา รวมถึง าติดตั้งมาตรวัดน้าและ
อุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ อง ารประปา (2) าจาง มา
ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม รวมถึง ารปรับ
ปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบประปาและ
อุป รณ, าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆ ใน ารติดตั้ง
โทรศัพท ย วน าตู า า า รื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
รื่องโทรศัพทภายใน, าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท
0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑและ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
ในลั ษณะ าใช อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั
าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ า
ธรรม
นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แ ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แ ไ
พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ลั ณฑ าร บิ าใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา รือซอมแซม
ทรัพย ิน, รุภัณฑ ตางๆ อยูใน วามดูแล ององ ารบริ าร วน
ตาบล ชน รถยนต ิง อ ราง
รถจั รยานยนต รื่องพิมพดีด รื่องอัด า นา รื่องปรับ
อา าศ
ตู โตะฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง
และ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑและ
อัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณในลั ษณะ าใช อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ านั งานประ ภทวั ดุ งทนวั ดุ ิ้น
ปลือง
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ า
วั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร
าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด
ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน,แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศแผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม(ตอผืน)
นาฬิ าตั้ง รือแ วนพระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง ระ ปา
ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ น้า มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดาษไ
ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน
ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช ารแบบพิมพผา
าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน าร
บรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน
านั งานฯลฯ

รวม

199,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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วั ดุ อ ราง

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อ ราง ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง
วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด
แปลง
ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน าซอม
แซม
บารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตอง
ชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง อาทิ ชนไมตางๆ อน ีมชะแลงจอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ
ไม ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชนตลับ มตรลู ดิ่ง วานโถ
วมอางลางมือราวพาดผาน้ามันทาไมทิน นอร ีปูนซี มนตทราย
อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ีตะปู ล็ นแปรงทา ีปูน
าวทอน้าและอุป รณประปาทอตางๆทอน้าบาดาลฯลฯ
วั ดุยานพา นะและ น ง
จานวน

7,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุยานพา นะและ น ง ประ ภทวั ดุ ง
ทน
วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนไ วงประแจ แมแรง ุญแจปา
ตาย ุญแจ ลื่อน ีมลอ ลอ ียรลอ ลัตซ ระจ โ งมน ลอ
พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร
ยางรถยนตน้ามัน บร นอตและ รู ายไมล พลาฟิลม รองแ ง
บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล)ชุด ียรรถยนต บร รัชพวง
มาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียนแบต ตอรี่จานจายลอถัง
น้ามันไฟ นาไฟ บร อานจั รยานตลับลู ปน ระจ มอง างรถ
ยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัยฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

7,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น วั ดุ ิ้น ปลือง ราย
จายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง อาทิ ชนแ ุงตมน้ามัน ชื้อ พลิงน้ามันดี ซลน้ามัน
าดน้ามัน บนซินน้ามัน ตาน้ามันจารบีน้ามัน รื่องถาน า ฯลฯ

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซม
บารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตอง
ชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง อาทิ ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิลม
ภาพยนตร
รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ลองถายรูป พู ัน ี ระดาษ
ียนโปร ตอรฟิลม มมโมรี่ ารด ฟิลม ไลดแถบบันทึ ียง รือ
ภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอ ทป แผนซีดี)รูป ี รือ าวดาที่ไดจา าร
ลาง อัด
ยายภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชนแผน รือจานบันทึ
อมูล อุป รณบันทึ อมูล (Diskette, Floppy Disk
,Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc ,Flash
Drive) ทปบันทึ อมูล (Reel MagneticTape,Cassette
Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ รื่อง
พิมพ อมพิว ตอรตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผลฮารดดิ ไดนรซีดี
รอมไดรฟแผน รองแ งแผงแป้นอั ระ รือแป้น
พิมพ (Key Board)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป(Memory Chip) ชน
RAM ัตซีทฟีด ตอร(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse)
พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card)
ป็นตน รื่องอานและบันทึ อมูล แบบตางๆ ชนแบบดิ
ตต(Diskette)
แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบอ
อพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ
งานไฟฟ้าถนน

าบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าจาง มาติดตั้ง ซอมแซมอุป รณไฟฟ้า ใ แ ง
วางบริ วณทาง าธารณะในพื้นที่ อบต. ามทะ ล อ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อ ป็น าใชจายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ดุ ชน า
นง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้งตางๆ อาทิ ชนไมโ รโฟน าตั้ง
ไมโ รโฟน ัวแรงไฟฟ้า รื่องวัด ระแ ไฟฟ้า รื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจุไฟ ฟิว ทปพัน
ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอร และชิ้น
วนวิทยุลู ถวย ายอา าศรีซี ตอรมูฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า
ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับ
วิทยุ, รื่องรับโทรทัศน, จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ
ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ
แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง ารปรับปรุงภูมิทัศน
- พื่อ ป็น าใชจายในโ รง ารปรับปรุงภูมิทัศน บริ วณ วน
าธารณ และ ที่ทา าร อบต. ามทะ ล อ พื้นที่ าธารณภายใน
ตอง ารบริ าร วนตาบล ามทะ ล อ ชน าตนไม พันธุ
ลาไม และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ ป็นไปตาม พรบ
.แผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ป็น
ไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ.2565) นาที1่ 63 ลาดับที1่
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

650,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

650,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

650,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาใน าร าจัดมูลฝอย
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร อาทิ ชน า าจัดมูล
ฝอย
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที1่ 6 ร ฎา ม 2556 รื่องรูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนทองถิ่นและ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120ลงวันที่ 9 ธ. . 2559
รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ( านั ปลัด)
าจาง มาบุ ลภายนอ ใน ารจัด ็บ ยะมูลฝอย
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร อาทิ ชน าจาง มา
บุ ลภายนอ ใน ารจัด ็บมูลผอย ป็นไปตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่
16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ ารจาแน ประ ภทราย
รับ –รายจายงบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนทองถิ่นและ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ( านั
ปลัด)

130
นา : 66/76

วันที่พิมพ : 8/9/2563 09:45:58

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

550,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

550,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

550,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง ารแ ไ ปัญ าในดานอาชญา รรม โร อด าร
ละ มิด ิทธิ
ด็ และ ตรี ารพนัน าร ยายตัว องธุร ิจบริ ารทาง พศ
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรม,จัด ิจ รรม ในโ รง าร
แ ไ ปัญ าในดานอาชญา รรม โร อด ทางละ มิด ิทธิ ด็
และ ตรี ารพนัน าร ยายตัว องธุร ิจบริ ารทาง พศ ตาม
วามจา ป็นและ มาะ ม ับ ภาพปัญ าและ าร ราง วาม ม
แ ็ง อง ลุม ตรี ชน าวั ดุ อุป รณ าวิทยา ร า
อา าร อา ารวางพรอมน้าดื่ม และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว
อง ฯลฯ ระ บียบ ระทรวง-ม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรมและ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัดแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผน
พัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)
นาที่ 141 ลาดับที1่ 7
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าใชจายโ รง ารบารุงและ ง ริม ารประ อบอาชีพ

จานวน

450,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารบารุงและ ง ริม ารประ อบ
อาชีพ ใ วามรูใน าร ง ริม นับ นุน ารประ อบอาชีพ อง
ประชาชนในระดับ มูบาน/ตาบล ชน าอา าร รื่อง
ดื่ม พา นะ
าตอบแทนวิทยา ร าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร ฯลฯ นับ
นุน ิจ รรม นึ่งตาบล นึ่งผลิตภัณฑ รือแ ไ ปัญ าผูที่ต
ณฑจปฐ. รือจัดซื้อวั ดุ รุภัณฑ ทัศนศึ ษาดูงาน อง ลุม
อาชีพใน ตพื้นที่อบต. ามทะ ล อ และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว
อง ฯลฯ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรมและ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผน
พัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565
) นาที่ 153
ลาดับที1่
าใชจายโ รง ารประชา ม มูบาน ประชา มตาบล
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุ รุภัณฑ าจาง มา และ
อื่นๆที่ ี่ยว อง ใน ารจัด วทีประชา ม มูบาน ประชา ม
ตาบล ใน าร รวม ิด รวมทา ใน ารแ ไ ปัญ า ศรษฐ ิจ ัง ม
าร มือง
อง นในชุมชน ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ป็น
ไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น(พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ.2565) นาที่ 166 ลาดับที2่
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าใชจายโ รง าร นับ นุน ง ริม ารพัฒนา ตรีและ รอบ รัว
- พื่อ ป็น าใชจายในโ รง าร นับ นุน ง ริม ารพัฒนา ตรี
และ รอบ รัว ชน ฝึ อบรม รือ นับ นุนงานดานอง ารพัฒนา
ตรีและ รอบ รัวไดแ าร ง ริมภาวะผูนาแ ลุม ตรีใน
ชุมชน และพัฒนา ตรีในดานตางๆ าร ง ริมพัฒนา วามรูใ
แ บุ ลา ร/พนั งานทองถิ่น ารใ วามรู พื่อ ารพัฒนา รอบ
รัวแ ประชาชนในพื้นที่ าร ริม ราง ัมพันธภาพที่ดีระ วาง
มาชิ ใน รอบ รัว ารป้อง ันและแ ไ ปัญ า รอบ รัว าร ง
ริม ารจัดตั้งศูนยใ วามชวย ลือ าร ริม ราง วาม ม
แ ็ง องบทบาท ตรี ารยุติ วามรุนแรงใน รอบ รัวและ าร
ป้อง ันและแ ไ ปัญ า ารมี พศ ัมพันธ อนวัยอัน ม วร ารตั้ง
รรภในวัยรุน ชน าวั ดุ อุป รณ อา ารอา ารวาง พรอมน้า
ดื่ม
และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
-ระ บียบ ระทรวง ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น ( พ.ศ. 2561ถึง
พ.ศ. 2565) นาที1่ 40 ลาดับที9่

จานวน

10,000 บาท
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าใชจายในโ รง าร ง ริม นับ นุน ารดา นินงานตาม ลั
ปรัชญา อง ศรษฐ ิจ พอ พียง

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง าร ง ริม นับ นุน ารดา นิน
งานตาม ลั ปรัชญา อง ศรษฐ ิจพอ พียง ชน าร ง ริม นับ
นุน ารดา นินงานตาม ลั ปรัชญา อง ศรษฐ ิจพอ พียงระดับ
รัว รือนระดับชุมชน และระดับอง รป รอง วนทอง
ถิ่น ชน ฝึ อบรม จัด ิจ รรม และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว
อง ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565) นาที1่ 52 ลาดับที1่
าใชจายในโ รง ารอนุรั ษ ิ่งแวดลอม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารอบรมรูรั อนุรั ษ ิ่งแวดลอม
ชน าตอบแทนวิทยา ร าวั ดุ อุป รณ าอา าร อา ารวาง
พรอม รื่องดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร และ าใชจาย
อื่นๆที่ ี่ยว อง ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา
นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) นาที่ 165 ลาดับที3่
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

160,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง ารงาน ีฬาและนันทนา าร
- พื่อจาย ป็น าใชจายในโ รง ารงาน ีฬาและนันทนา าร าร
ิจ รรมแ ง ัน ีฬานั รียน ยาวชนและประชาชน ชน าตอบ
แทน รรม ารตัด ิน าโล รือถวยรางวัล งิน ารางวัล และ า
ใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว องฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ
.2565) นาที่ 143 ลาดับที่1
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน ารจัดงานบวง รวงอนุ าวรียทาว ุรนารี
- พื่อจาย ป็น าใชจายตางๆใน ารจัดงานบวง รวงอนุ าวรียทาว
ุรนารี ชน าวั ดุอุป รณ และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ
.2565) นาที1่ 48
ลาดับที3่
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าใชจายใน ารจัดงาน ง รานตประจาตาบล

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายตาง ๆ ใน ารจัดงาน ง รานตประจา
ตาบล
ชน าวั ดุ อุป รณ และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
-ระ บียบ ระทรวงม าด ไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ
.2565) นาที1่ 48
ลาดับที4่
าใชจายใน ารจัดงานแ ทียนพรรษา
- พื่อจาย ป็น าใชจายตาง ๆ ใน ารจัดงานแ ทียนพรรษา
ประจาปี
ชน าวั ดุ อุป รณ และ าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ
.2565) นาที่ 148
ลาดับที1่
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

4,870,000 บาท

รวม

4,870,000 บาท

รวม

4,870,000 บาท

โ รง าร อ ราง านั งาน ที่ทา าร อง ารบริ าร วนตาบล าม จานวน
ทะ ล อ

4,690,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

พื่อ ป็น าใชจายใน าร อ รางอา าร ล.2 ชั้น นาด
พื้นที่ วาง 20.00 ม.ยาว 21.00 ม. ูง 11.68 ม.ตามแบบ อบต
. า นด ป็นไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 พ.ศ.2563 นา 4 อ 1
ราย าร งินชด ชย างาน อ รางตาม ัญญาแบบปรับรา าไดในงาน จานวน
รือโ รง าร ( าK)
- พื่อจาย ป็น งินชด ชย างาน อ รางตาม ัญญาแบบปรับรา า
ไดในงาน รือโ รง าร ( าK)และ านั บิ ที่มี วามจา ป็นตอง
จาย งิน พิ่มภายใตแผนงาน ดียว ัน พื่อ บิ จาย งิน พิ่ม างาน
ตาม ัญญาแบบปรับรา าได ( าK) ตามจานวน งินที่ านวณและ
ตรวจ อบ วามถู ตองแลวใ ผูรับจาง

180,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

รวม

6,959,638 บาท

รวม

6,959,638 บาท

รวม

6,959,638 บาท

จานวน

46,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

612,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มลู จาง พนั งานจาง
อง ารบริ าร วนตาบล ตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม ป็น
ไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท.และ .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มลู จาง พนั งานจาง
อง ารบริ าร วนตาบล ตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม บิ
จายงบประมาณจา งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตาม นัง ือ ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 ตั้งงบประมาณไวจานวน 6,000.-บาท
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทนตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แ ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ
วาม ุม รองแ ลู จางที่ประ พอันตราย จ็บปวย ตาย รือ ูญ
ายอัน นื่องมาจา ารทางานใ แ นายจาง โดย านวณในอัตรา
รอยละ 0.2 อง าจางทั้งปี (ม รา ม – ธันวา ม)

งินชวย ลืองบประมาณรายจาย ฉพาะ ารประปา
- พื่อตั้งงบประมาณรายจาย พื่อชวย ลืองบประมาณรายจาย
ฉพาะ าร ิจ ารประปา ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
วิธี ารงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2541แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 อ 11 อง ร
ป รอง วนทองถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจาย ฉพาะ ารได
โดยไดรับ วาม ็นชอบจา ภาทองถิ่นและ อ 12 งบประมาณ
รายจายทั่วไป และงบประมาณรายจาย ฉพาะ าร อาจตั้งจาย งิน
ชวย ลือระ วาง ันได
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ แ ผู ูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ ึ้นไป ที่มี ุณ มบัติ รบถวนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูง
อายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552 และได ึ้น
ทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว ับอง รป รอง วนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือนแบบ ั้นบันได วนแตใน
วน อง งิน พิ่มที่อง รป รอง วนทองถิ่นดา นิน ารตาม
อ 18 (2) แ งระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน
ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ไดดา นิน ารมา อนใชฐาน อมูลจานวนผู ูงอายุตาม
ประ าศบัญชีรายชื่อผูมี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 โดย านวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปี
ยอน ลัง และ อมูลจานวนผู ูงอายุที่ไดบันทึ ในระบบ
าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมูล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง
วนทองถิ่นจา ประ าศบัญชีรายชื่อฯ โดยดา นิน ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
อง ป็น ารดา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระ
ราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจฯ
พ.ศ.2542

จานวน

4,843,200 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จานวน

1,027,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ ารใ แ
นพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นด ที่ไดแ ดง วามจานง
โดย าร อ ึ้นทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว ับอง ร
ป รอง วนทองถิ่นแลว ตามมติ ณะรัฐมนตรี มื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิ ายน 2557 วนแตใน วน อง งิน พิ่มที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นดา นิน ารตาม อ 18 (2) แ งระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดา นิน ารมา
อน โดยใชฐาน อมูลจานวน นพิ ารตามประ าศบัญชีรายชื่อผู
มี ิทธิรับ งิน บี้ย วามพิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561 โดย
านวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น ามปียอน ลัง และ อมูล
จานวน นพิ ารที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน
อมูล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศบัญชี
รายชื่อ โดยดา นิน ารจาย งิน บี้ย วามพิ ารใ ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ป็น ารดา นิน
ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติ า นด
แผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542
บี้ยยังชีพผูปวย อด
จานวน

66,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผูปวย อด แ
ผูปวย อด ที่แพทยไดรับรองและทา ารวินิจฉัยแลวและมี วาม
ป็นอยูยา จน รือถู ทอดทิ้ง าดผูอุป าระดูแล ไม ามารถ
ประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได โดยผูปวย อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ย
ยังชีพ นละ 500 บาท ตอ ดือน รบทั้ง12 ดือน ป็น ารดา นิน
ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติแผนและ
ั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
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ารองจาย

จานวน

86,548 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถิ่น
รือพื้นทีโดย านวณในอัตราไมนอย วารอยละ 30 อง า
บริ าร าธารณ ุ ที่ไดรับจา องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพแ ง
ชาติ - ป็นไปตามนัง ือ านั งาน ลั ประ ัน ุ ภาพแ ง
ชาติ ที่ ป ช.36/ว0292
ลงวันที่ 2 ตุลา ม 2552
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

192,690 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณไดลวง นา
ใน รณีจา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอด
ปี โดยนาไปใชจาย พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
บรร ทาปัญ า
วาม ดือดรอน องประชาชน ป็น วนรวม ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยวิธี ารงบประมาณ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น
พ.ศ.2541 อ19 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0313.4/ว667 ลงวันที1่ 2 มีนา ม 2545 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที1่ 5 ร ฎา ม 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
รายจายตาม อผู พัน
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ ( ป ช.)

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ อง าราช าร วน
ทองถิ่น( บท.)ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ าราช าร วน
ทองถิ่น
พ.ศ. 2500 โดย านวณตั้งจายในอัตรารอยละ องประมาณ าร
รายรับทุ ประ ภทประจาปีและมิใ นารายรับประ ภทพันธบัตร
งิน ู งินทีมีผูอุทิศใ และ งินอุด นุนมารวม านวณ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบา น็จบานาญ า
ราช าร วนทองถิ่นพ.ศ.2546

