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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
อง ารบริ าร วนตาบลทาวัด
อา ภอ วงนอย จัง วัด อน น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,880,180 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

10,392,441 บาท

รวม

10,392,441 บาท

รวม

10,392,441 บาท

จานวน

116,682 บาท

พื่อจาย งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม า รับพนั งานจาง ัง ัด
อง ารบริ าร วนตาบลทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.ประ ัน ัง ม พ.ศ.2533 , นัง ือ ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 ละ นัง ือ ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จานวน

5,004 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

พื่อจาย งิน มทบ องทุน งินทด ทน า รับพนั งานจาง ัง ัด
อง ารบริ าร วนตาบลทาวัด
ฐานอานาจ พรบ. งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพ า รับผู ูงอายุ จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ อง อปท. พ.ศ.2552 ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบบที่ 4) พ.ศ.2562, นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว484 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ 2563 , นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว651 ลงวันที่ 3
มษายน 263 , นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว1174 ลงวันที่ 14
มษายน 2563

จานวน

7,978,400 บาท
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บี้ยยังชีพ วามพิ าร

จานวน

1,456,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพ า รับผูพิ าร จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ย วามพิ ารใ นพิ าร อง อปท. พ.ศ.2553 ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบบที่ 4) พ.ศ.2562, นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว484 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ 2563 , นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว651 ลงวันที่ 3
มษายน 2563 , นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว1174 ลงวันที่ 14
มษายน 2563
บี้ยยังชีพผูป่วย อด
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพ า รับผูป่วย อด จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว484 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ 2563 , นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว651 ลงวันที่ 3
มษายน 2563 , นัง ือ ที่ มท 0810.6/ว1174 ลงวันที่ 14
มษายน 2563
งิน ารองจาย

จานวน

293,691 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
รณี ารป้อง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด
าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ า วาม ดือดรอน
องประชาชน ปน วนรวม
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15
มษายน 2563 ,ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อ
ชวย ลือประชาชน ตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ. .2560 ไ ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ไ ถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561
รายจายตาม อผู พัน
รง าร นับ นุน องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลทาวัด
รง าร นับ นุน องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลทาวัด
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 ิง า ม 2563 รื่อง นวทาง นับ นุน าร
ดา นินงาน องทุน วั ดิ ารชุมชน ององ รป รอง วนทองถิ่น
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งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

381,864 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ า องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วน
ทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 องประมาณ ารรายรับ ไมรวม งินอุด
นุนทั่วไป งินที่มีผูอุทิศใ
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
ร ฎา ม 2560 รื่อง ซั ซอม าร มทบ องทุนบา น็จบานาญ
าราช าร วนทองถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 , นัง ือ
านั งาน องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวันที่ 30
ันยายน 2562 , นัง ือ ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20
มษายน 2563
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตาบลทาวัด
จานวน

100,000 บาท

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตาบลทาวัด
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตาบลทาวัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,341,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,610,900 บาท

รวม

2,356,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือน งิน ดือน า รับนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน ตั้ง
จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารอง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
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าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน งิน ดือน า รับนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน ฐาน
อานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารอง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน งิน ดือน า รับนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน ตั้ง
จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารอง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
อง ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ปน งิน ดือน งิน ดือน า รับนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน ตั้ง
จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารอง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จานวน
อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือน งิน ดือน า รับนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน ตั้ง
จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารอง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2557

86,400 บาท

1,672,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,253,980 บาท

จานวน

2,334,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละปรับปรุง ึ้น งิน ดือนพนั งานวนตาบล
จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (2564-2566
) านั ปลัด ชนตา นง ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล นั บริ ารงานทั่วไป นั ทรัพยา ร
บุ ล จาพนั งานธุร าร
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 ุมภาพันธ 2559
งินประจาตา นง
จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนตาบล ชน ตา นง
ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล รองปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล นั บริ ารงานทั่วไป จานวน 12 ดือน ฐาน
อานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนา ม พ.ศ.2559
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

591,120 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งาน
จางทั่วไป ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (2564-2566) ตา นงผูชวย
จาพนั งานธุร าร พนั งาน ับรถยนต นั าร นงานทั่วไป
พนั งาน ับรถยนต(รถบรรทุ ยะ) ตั้งจายใวไม
ิน 12 ดือน ฐานอานาจประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตาบลจัง วัด อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจาง า รับอง ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวใ ับพนั งานจางตามภาร ิจ
ละพนั งานจางทั่วไป ตาม ผนอัตรา
าลัง 3 ป (2564-2566) ตา นงผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร พนั งาน ับรถยนต นั าร พนั งาน ับรถยนต(รถบรรทุ
ยะ) นงานทั่วไป ตั้งจายใวไม ิน 12 ดือน ฐานอานาจ
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
1. พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ ประจาป 2565 า รับ าราช ารพนั งาน วน
ตาบล ลู จางประจา ละพนั งานจาง จานวน 255,000 บาท
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558
2. พื่อจาย ปน าตอบ ทน า รับงาน าร ลือ ตั้ง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จานวน 220,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561 ละ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 20 มีนา ม 2563

จานวน

76,260 บาท

รวม

2,483,400 บาท

รวม

725,000 บาท

จานวน

475,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
า
ราช ารพนั งาน วนตาบล ลู จางพนั งานจางที่ไดรับ า ั่งใ
ปฏิบัติงาน
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อง าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น"
า ชาบาน
พื่อจาย ปน า ชาบาน/ ชาซื้อบาน า รับพนั งาน วน
ตาบล านั ปลัด ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า รับพนั งาน วน
ตาบล านั งานปลัด นาย อง ารบริ าร วนตาบล ผูมี ิทธิ บิ
จายตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ
พิ่ม ติม
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ค่าใช้สอย

รวม

1,112,400 บาท

จานวน

389,400 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. พื่อ บิ จาย ปน าจาง มาบุ ล พื่อทา วาม ะอาดอา าร
านั งาน องประชุม จานวน 78,000 บาท
2. พื่อ บิ จาย ปน าจาง มาบุ ล พื่อปฏิบัติงาน จา นาที่
บันทึ อมูล อง านั ปลัด ี่ยว ับงาน าร น ทศ อง านั
ปลัด จานวน 2 น ปน งิน 180,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจาป ในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน
ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
3. พื่อ บิ จาย ปน าจาง มา พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าจาง
มา ย็บ นัง ือ า ลมป นัง ือ า ชาทรัพย ิน า ฆษณา
ละ ผย พร าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าบริ ารรับ
ใช าจาง มาบริ าร าบริ าร าจั ปลว าใชจายใน าร
ดา นิน ดีฯ ฯลฯ จานวน 116,400 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจาป ในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน
ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4. พื่อ บิ จาย ปน าจัดทาประ ันภัยภา บัง ับ า รับรถยนต
วน ลาง ององ ารบริ าร วนตาบลทาวัด จานวน 15,000
บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

28,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

1. ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล จานวน 10,000
บาท
2. า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ
รรม าร ณะอนุ รรม ารที่ไดรับ ตงตั้งตาม
ฏ มายฯ จานวน 10,000 บาท
3. าใชจายในพิธี ทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 8,000 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใ จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 0766 ลงวัน 5 ุมภาพันธ 2563
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน
ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารชื้อพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวง
มาลา
พื่อ ปน าใชจายใน ารซื้อพวงมาลัย ชอดอ ไม ละพวง
มาลา ฯลฯ ที่จา ปนตอ ารปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใ จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 644 ลงวัน 8 มีนา ม 2561

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ละ าลงทะ บียน
ตางๆ า รับผูบริ าร ภา มาชิ อบต.พนั งาน วนตาบล ฯลฯ
ผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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าใชจายใน าร ลือ ตั้งผูบริ ารทองถิ่น ละ มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

พื่อ ปน าใชจาย า รับ าร ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร วน
ตาบลทาวัด ชน ารประชา ัมพันธ ารรณรง รือ ารใ
อมูล าว าร ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ ละ นาที่ ละ ารมี
วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22
ร ฎา ม 2563 รื่อง าร ตรียม ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาป พ.ศ.2564 พื่อ ปน าใชจายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาทองถิ่น รือผูบริ ารทองถิ่น
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 131 ลาดับที่ 2
รง ารพัฒนาศั ยภาพบุ ลา รพัฒนาอง รอยางยั่งยืน
จานวน
Organization Development (OD)
พื่อ ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพบุ ลา ร
พัฒนาอง รอยางยั่งยืน (OD) ชน าป้าย า มนา ุณ
วิทยา ร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ลางวัน าวั ดุ
อุป รณ รายจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ราย ารดัง ลาว ามารถถัวจาย
ได
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 133 ลาดับที่ 9
รง ารอบรม ฎ มาย วรรูใ ับประชาชน
จานวน
พื่อจาย ปน าใชจายใน รง ารอบรม ฏ มาย วรรูใ ับ
ประชาชน ชน าป้าย าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร
ลางวัน าวั ดุอุป รณ ละรายจายอื่นที่ ี่ยว อง รายจายดัง
ลาว ามารถถัวจายได
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 131 ลาดับที่ 1

230,000 บาท

250,000 บาท

20,000 บาท
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

120,000 บาท

รวม

365,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ านั งาน
ตางๆ ชน ระดาษ ปา า ฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง บบ
พิมพ าป้ายประชา ัมพันธตางๆ น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชน มึ รื่องถาย อ าร ฯลฯ ที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุอุป รณไฟฟ้าตางๆ ชน ปลั๊
ไฟ ลา พง ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ฯลฯ ที่จา ปนตอ าร
ปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุงานบานงาน รัว
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ชน รุภัณฑ
านั งาน รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง ฯลฯ ซึ่ง ปน ารซอม
บารุงตามป ติ พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใ จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัว ชน ปรง ไม
วาด ง มุง ผาปู ตะ ถวยชาม ชอน อม วน้า จาน
รอง ระจ งา น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ ที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
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วั ดุ อ ราง

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ อ ราง า รับใชในงาน านั
ปลัด ชน ไม ตางๆ น้ามันทาไม ปูนซี มนต ี อิฐ รือซี มนบ
ลอ ล็ น ฯลฯ ที่จา ปน า รับปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน รื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ ที่จา ปนตอ
ารปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พรที่จา ปนตอ าร
ปฏิบัติราช าร ชน ถบบันทึ ียง รือภาพ ( ผนซีดี) ฯลฯ พื่อ
ใชใน ารปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอรที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร ชน มา ผนรอง มา ัวพิมพ ผน รือจานบันทึ
อมูล ป้นอั ระ มึ อมพิว ตอร ฯลฯ พื่อใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560

นา : 13/62

วันที่พิมพ : 27/9/2564 14:19:46

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

281,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้าที่ใชในราช ารอง ารบริ าร วน
ตาบลทาวัด
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใช
จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ
าน้าประปา าน้าบาดาล
จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ปน าธรรม นียมน้าประปา า รับใชในราช ารอง าร
บริ าร วนตาบลทาวัด
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใช
จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ
าบริ าร ทรศัพท
จานวน

5,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ปน าใชบริ าร ัญญาณ ทรศัพทใช พื่อ ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใช
จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
, นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ ละ นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26
พฤษภา ม 2553 รื่อง ารติดตั้ง ละ าร บิ าใชบริ าร รื่อง
มือ ื่อ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
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าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
พื่อจาย ปน าบริ ารดาน ทร มนา ม า ื่อ ารผานดาว
ทียม าใชบริ ารอื่น ี่ยว ับระบบ ัญญาณอิน ตอร น็ต พื่อใช
ใน ารปฏิบัติราช าร รวมถึง าบริ ารตออายุทะ บีบย ด มน นม
ละ าบริ ารพื้นที่ ว็บ ฮ ดิ้ง
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใช
จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย วั ดุ ละ า
าธารณูป ภ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

70,000 บาท

รวม

186,700 บาท

รวม

186,700 บาท

จานวน

50,600 บาท

รุภัณฑ านั งาน
รื่องปรับอา าศ บบ ย วน (รา ารวม าติดตั้ง)

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน (รา ารวม
าติดตั้ง) บบติดผนัง นาด 24,000 บีทียู จานวน 2
รื่อง ุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
1. นาดที่ า นด ปน นาดไมต่า วา 24,000 บีทียู
2.รา า า นด ปนรา าที่รวม าติดตั้ง
3.ไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม ลพฉลา
ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4.ตอง ปน รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย
ง วาม ย็น ละ นวยระบาย วามรอนจา รงงาน ดียว ัน
5.มี าร นวง วลา อง ารทางาน อง อม พร ซอร
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ธันวา ม 2563
จัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร บบบาน ลื่อน ระจ นาด 4 ฟุต จานวน จานวน
1 ลัง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร บบบาน ลื่อน
ระจ า รับใช ็บ อ าร า ัญใน ารปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560

3,500 บาท
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รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
รื่องบันทึ ียง

จานวน

2,500 บาท

จานวน

33,600 บาท

จานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ ( า
จัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถึง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer)) จานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้น
ฐาน ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม (ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563)
รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงานประมวลผล
จานวน

23,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องบันทึ ียง นวย วามจา 16 GB
ฐานอานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
รุภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
รื่องมัลติมี ดีย ปร จ ตอร ระดับ XGA
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องมัลติมิ ดีย ปร จ ตอร ระดับ XGA
นาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 1 รื่อง
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ธันวา ม 2563
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถึง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer)

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รุภัณฑ อมพิว ตอร รือ
อิ ล็ ทรอนิ ( รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน
ประมวลผล ) จานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑ
รา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณื ละระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ัง ม (ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563)
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รื่อง อมพิว ตอร นตบุ า รับงาน านั งาน

จานวน

16,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

อุด นุน รง ารศูนยปฏิบติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน อง จานวน
อง รป รอง วนทองถิ่น อา ภอ วงนอย จัง วัด อน น

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รุภัณฑ อมพิว ตอร รือ
อิ ล็ ทรอนิ ( รื่อง อมพิว ตอร นตบุ า รับงาน านั
งาน) จานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑรา า ลาง
ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณื ละระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ัง ม (ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563)
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ รง ราง อง
รุภัณฑ รง ราง อง รุภัณฑ นาดใ ญ ชน รื่องจั ร
ล ยานพา นะ ฯลฯ

งินอุด นุนอง รป รอง วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินอุด นุน รง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชน ององ รป รอง วนทองถิ่น อา ภอ วง
นอย จัง วัด อน น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 144 ลาดับที่ 30
งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ วงนอย
พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารจัดงานรัฐพิธี ละงานพิธี นื่อง
อ า า ัญ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 144 ลาดับที่ 30

จานวน

20,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รง าร ารวจ ละประ มิน วามพึงพอใจใน ุณภาพ ารใ บริ าร จานวน
ององ ารบริ าร วนตาบลทาวัด

15,000 บาท

รายจายอื่น

พื่อ บิ จาย ปน าใชจาย รง าร ารวจ ละประ มิน วามพึง
พอใจใน ุณภาพ ารใ บริ าร ององ ารบริ าร วนตาบลทาวัด
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

737,900 บาท

รวม

642,900 บาท

รวม

642,900 บาท

จานวน

396,060 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละปรับปรุง ั้น งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (25642566) านั ปลัด ตา นง นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 ุมภาพันธ 2559
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

246,840 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งาน
จางทั่วไป ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (2564-2566) ตา นงผูชวย
นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
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งบดาเนินงาน

รวม

95,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน าร ดินางไปราช าร า บี้ยง ลี้ยง าที่
พั าพา นะ าธรรม นียม าลงทะ บียน าใชจายอื่นที่จา
ปน า รับพนั งาน วนตาบลลู จางประจา ละพนั งานจางที่
ไดรับอนุมัติใ ดินทางไปราช าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

25,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ ประจาป 2565 า รับ าราช ารพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจาง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อ ปน าใชจายใน ารลงะ บียน ารฝึ อบรม
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,003,360 บาท

รวม

2,257,860 บาท

รวม

2,257,860 บาท

จานวน

1,575,900 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ึ้น งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา 3 ป (2564-2566
) ชน ตา นง ผูอานวย าร อง ลัง นั วิชา าร งิน ละ
บัญชี จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี จาพนั งานพั ดุ จา
พนั งานจัด ็บรายได
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 ุมภาพันธ 2559
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วน
ตาบล ชน ตา นง ผูอานวย าร อง ลัง จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนา ม พ.ศ.2559
าจางลู จางประจา
จานวน

258,120 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ั้น งิน ดือนลู จาง
ประจา ตา นง จาพนั งานจัด ็บรายได ตาม ผนอัตรา
าลัง 3 ป (2564-2566)
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

381,840 บาท

รวม

726,000 บาท

รวม

315,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ นอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประจาป 2565 จานวน 75,000 บาท า รับาราช ารพนั งา
นวนตาบล ลู จางประจา ละพนั งานจาง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ นปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
า
ราช ารพนั งาน วนตาบลลู จาง ละพนั งานจางี่ไดรับ า ั่งใ
ปฏิบัติงาน
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภา ม 2550 รื่อง าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
า ชาบาน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งาน
จางทั่วไป ตามอัตรา าลัง 3 ป (2564-2566) ตา นงผูชวย จา
พนั งาน าร งิน ละบัญชี ผูชวย จาพนั งานพั ดุ
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งิน า ชาบาน/ ชาซื้อบาน า รับพนั งาน วน
ตาบล านั ปลัดซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตาระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า รับพนั งาน วน
ตาบล านั งานปลัด นาย อง ารบริ ารวนตาบลผูมี ิทธิ บิ
จายตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ
พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย

จานวน

60,000 บาท

รวม

341,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อ บิ จาย ปน าจาง มาบุ ล พื่อชวยจัดทางาน าร งิน ละ
บัญชี ละชวยพัฒนางาน ละจัด ็บรายได
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจาป ในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน
ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า บี้ย ลี้ยง าที่
พั าพา นะ าลงทะ บียน ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ
พนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนุมัติ
ใ ดินทางไปราช าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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รง ารอบรม ณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง

จานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน ารดา นิน ารอบรม ณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จาง ชน าป้าย าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ลาง
วัน าวิทยา ร ละรายจายอื่นๆที่ ี่ยว อง รายจายดัง ลาว
ามารถถัวจายได
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
รง ารอบรม ผย พร วามรู ี่ยว ับภาษีประ ภทตางๆ
จานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน ารดา นิน าร รง ารอบร ผย พร วามรู
ี่ยว ับภาษีประ ภทตางๆ ชน าป้าย าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าอา าร ลางวัน าวิทยา ร ละรายจายอื่นๆที่ ี่ยว
อง รายจายดัง ลาว ามารถถัวจายได
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ชน รุภัณฑ
านั งาน ฯลฯ ซึ่ง ปน ารซอมบารุงตามป ติ พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใ จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ปนตอง ารปฏิบัติ
ราช าร ชน ระดาษ ปา า ฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง บบ
พิมพ าป้ายประชา ัมพันธตางๆน้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชน มึ รื่องถาย อ าร ฯลฯ ที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560

จานวน

15,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

19,500 บาท

รวม

19,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้ านั งานจานวน 2 ตัวๆละ 2,500
บาท
ฐานอานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน
จานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน จานวน 2
ลัง
ฐานอานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
าจัดซื้อตู ล็ บาน ลื่อน
จานวน

3,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอรที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร ชน มา ผนรอง มา ัวพิมพ ผน รือจานบันทึ
อมูล ป้นอั ระ มึ อมพิว ตอร ฯลฯ พื่อใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
ค่าสาธารณูปโภค
าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปน าใชจาย าบริ ารไปรษณีย
าธนาณัติ าดวงตราไปรษณีย ฯลฯ พื่อใชใน ารปฏิบัติราช าร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ าอี้ านั งาน

พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ บาน ลื่อน
ฐานอานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

696,680 บาท

รวม

488,880 บาท

รวม

488,880 บาท

จานวน

341,040 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ึ้น งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา 3 ป (2564-2566
) านั ปลัด ชน ตา นง จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 ุมภาพันธ 2559
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
จานวน

5,400 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ูรบ (พ. .ร.) ตา นง จา
พนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
ฐานอานาจ ระ บียบ านั นาย รัฐมนตรี วาดวยบา น็จ วาม
ชอบ าทด ทน ละ ารชวย ลือ จา นาที่ ละประชาชนผู
ปฏิบัติ นาที่ราช าร รือชวย ลือราช าร นื่องใน ารป้อง ัน
อธิปไตย ละรั ษา วาม งบ รียบรอย องประ ทศ พ.ศ.2521
ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 (ฉบับที่ 3 ละฉบับที่ 4) พ
.ศ.2525 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532 ละ (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2534
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

118,440 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ึ้น งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา 3 ป (2564-2566
) ตา นง พนั งาน ับ รื่องจั ร ล นาด บา
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม พ. .ร.ตา นง จาพนั งานป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
1. พื่อจาย ปน าป่วย าร อปพร. รณีปฏิบัติ นาที่ใน ารป้อง ัน
ละบรร ทา าธารณภัยใ อง รป รอ วนทอง
ถิ่น จานวน 46,800 บาท
2. พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ ประจาป 2565 า รับ าราช ารพนั งาน วน
ตาบล จานวน 30,000 บาท
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558

จานวน

24,000 บาท

รวม

207,800 บาท

รวม

76,800 บาท

จานวน

76,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

131,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับพนั งาน วน
ตาบล ฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อ บิ จาย ปน าจาง มาบุ ล นงานประจารถบรรทุ น้า
อ น ประ ง จานวน 90,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจาป ในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน
ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อ ปน าใชจาย าลงทะ บียนตางๆ า รับพนั งาน วน
ตาบล ฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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รง ารตั้งจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าลปใ ม

จานวน

5,500 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารตั้งจุดบริ าร
ประชาชนชวง ทศ าลปใ ม ชน าป้าย าน้าดื่มพรอมน้า ็ง
รายจายอื่นๆที่ ี่ยว อง รายจายดัง ลาวที่ ามารถถัวจายได
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
ันยายน 2557 , นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวา ม 2561 , นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 149 ลาดับที่ 1
รง ารตั้งจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าล ง รานต
จานวน

5,500 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารตั้งจุดบริ าร
ประชาชนชวง ทศ าล ง รานต ชน าป้าย าน้าดื่มพรอมน้า
็ง รายจายอื่นๆที่ ี่ยว อง รายจายดัง ลาวที่ ามารถถัวจายได
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
ันยายน 2557 , นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวา ม 2561 , นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ละ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 149 ลาดับที่ 2
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน าป่วย าร อปพร. รณีปฏิบัติ นาที่ใน าร
ป้อง ัน ละบรร ทา าธาณภัยใ อง รป รอง วนทองถิ่น
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ใ
อปพร. อง อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560
ระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ วาดวย าใชจาย องอา า มั รใน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ.2560
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร

รวม

632,800 บาท

รวม

572,800 บาท

รวม

46,800 บาท

จานวน

46,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

456,000 บาท

จานวน

402,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารชวย ลือประชาชน
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ไ ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
รง ารวัน อปพร.
จานวน

4,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.บริ าร พทยฉุ ฉิน 372,000.-บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 117 ลาดับที่ 1
2. า บี้ยประ ัน 30,000.- บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารชวย ลือประชาชน

พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารวัน อปพร. ชน าน้าดื่ม
พรอมน้า ็ง าอา าร าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง รายจายดัง
ลาว ามารถถัวจายได
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ิจ ารอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2553 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ็ง ัน ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 150 ลาดับที่ 4
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ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุอุป รณ รื่องมือ รื่องใช
ใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ชน ัญญาณไฟ ระ
พริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน ระจ งมน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จานวน

5,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละ น ง

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ อล อฮอล น้ายา
ตางๆ าลี ละผาพัน ผล วชภัณฑ ฯลฯ ใชในงานป้อง ัน
าธารณภัย
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุ รื่องดับ พลิง

จานวน

50,000 บาท

1.น้ายา มีดับ พลิง 20,000.- บาท
2.ถัง มีดับ พลิง 15 ปอนด 20 ถัง งิน 30,000.- บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
งบลงทุน

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑอื่น
าจัดซื้อ ทนปนฉีดน้าดับ พลิง
พื่อจัดซื้อ ทนปนฉีดน้าดับ พลิง
1. ทนปนฉีดน้าติดตั้งที่ดานบน องตัวรถ ทาดวย ตน ล
2. ามารถ มุนฉีดใน นวราบไดไมนอย วา 360 องศา (ตอ นื่อง
ไม ิ้น ุด) ปรับฉีด ปนมุมต่าลงไดไมนอย วา 10 องศา ละย มุม
งยไมนอย วา 80 องศา
3.ปลายปนฉีดน้า ละ ัวฉีดน้าผลิตไดตามมาตรฐานที่ ปนมิตร ับ
ิ่ง วดลอม ISO 14001 ละ ISO 9001
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนา ม 2560
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าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
ปลี่ยน รื่องปรับอา าศรถยนต ูชีพ

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,017,360 บาท

รวม

669,360 บาท

รวม

669,360 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

627,360 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ึ้น งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล ัง ัด อง ารศึ ษาฯ จานวนตา นง ละอัตราตาม ผน
อัตรา 3 ป (2564-2566) ชน ตา นง ผูอานวย าร อง าร
ศึ ษาฯ ตา นงนั วิชา ารศึ ษาฯ ดยตั้งใวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 ุมภาพันธ 2559
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ พรอมติดตั้งบนรถ ูชีพ อบต.ทา
วัด มาย ล ทะ บียน ผจ 3104 อน น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนตาบล ตา นงผู
อานวย าร อง ารศึ ษาฯ จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา
ม พ.ศ.2559
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

รวม

270,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ ประจาป 2565 า รับ าราช ารพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า รับพนั งาน วน
ตาบล ผูมี ิทธิ บิ จายตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ
พิ่ม ติม
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ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. พื่อ บิ จาย ปน าจาง มาบุ ลทา วาม ะอาดศูนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 1 น 12 ดือน ปน งิน 78,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจาป ในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน
ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2. พื่อ บิ จาย ปน าจาง มา พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าจาง
มา ย็บ นัง ือ า ลมป นัง ือ า ชาทรัพย ิน า ฆษณา
ละ ผย พร าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน ารับใช าจาง
มา าบริ าร าจัดปลว าใชจายใน ารดา นิน ดีฯ ฯลฯ
จานวน 12,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ รู ละ
พนั งานจางฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน าใชจาย าลงทะ บียนตางๆ า รับ รู ละพนั งาน
จางฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ชน รุภัณฑ
านั งาน รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง ฯลฯ ซึ่ง ปน ารซอม
บารุงตามป ติ พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใ จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ

รวม

85,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ปนตอง ารปฏิบัติ
ราช าร ชน ระดาษ ปา า ฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง บบ
พิมพ มึ รื่องถาย อ าร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุงานบานงาน รัว
จานวน

30,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัว ชน น้าดื่มบริ าร
ประชาชน ูล ลอรน้าดื่ม ไม วาด ไมถูพื้น น้ายาลาง องน้า ระ
ติ๊ น้า ็ง ฯลฯ ที่จา ปนตอ ารปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จานวน

5,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ อล อฮอล น้ายาตางๆ าลี ละ
ผาพัน ผล วชภัณฑ ฯลฯ ประจาศูนยพัฒนา ด็ ล็
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอรที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร ชน มา ผนรอง มา ัวพิมพ ผน รือจานบันทึ
อมูล ป้นอั ระ มึ อมพิว ตอร ฯลฯ พื่อใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

78,000 บาท

รวม

78,000 บาท

จานวน

24,500 บาท

จานวน

46,000 บาท

รุภัณฑ านั งาน
ชั้นไมวาง อ าร อน ประ ง 9 ชอง ลง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อชั้นไมวางอ น ประ ง 9 ชอง
ลง จานวน 12 ตัว
ฐานอานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงานประมวลผล
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รุภัณฑ อมพิว ตอร รือ
อิ ล็ ทรอนิ ( รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน
ประมวลผล ) จานวน 2 รื่อง ุณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑ
รา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ละระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ัง ม (ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563)
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รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้ง มึ พิมพ (Ink จานวน
Tank Printer)
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ ( า
จัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถึง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer)) จานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะพื้น
ฐาน ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม (ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

7,500 บาท

รวม

4,518,619 บาท

รวม

1,909,584 บาท

รวม

1,909,584 บาท

จานวน

1,259,484 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ึ้น งิน ดือน ัง ัด อง าร
ศึ ษาฯ จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา 3 ป (25642566) ตา นง รู ดยตั้งใวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ าร ลื่อน งิน ดือนพนั งาน รู ละบุ
ลา รทง ารศึ ษาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2562
งินวิทยฐานะ
จานวน

176,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะ า รับ ตา นง รู ัง ัด อง าร
ศึ ษา
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 01326 ลงวันที่ 4
ร ฎา ม 2560 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 งินอุด นุน า รับ นับ
นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร งิน ดือน งิน วั ดิ าร า รับ
าราช าร รูผูดู ล ด็ ล็ งิน าตอบ ทน งิน พิ่ม า รอง
ชีพ ละ งินประ ัน ัง ม า รับพนั งานจาง
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

445,080 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งาน
จางทั่วไป ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (2564-2566) ตา นง ผู
ดู ล ด็ ตั้งใวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

28,620 บาท

พื่อ บิ จาย ปน า รองชีพชั่ว ราว ใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ัง ัด อง ารศึ ษาฯ จานวน
ตา นง ละอัตรา ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (2564-2566
) ตา นงผูดู ล ด็ ตั้งจายใวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
งบดาเนินงาน

รวม

1,302,835 บาท

รวม

143,636 บาท

จานวน

143,636 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ ประจาป 2565 า รับ รู ละพนั งานจาง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558
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ค่าใช้สอย

รวม

467,450 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ รู ละ
พนั งานจาง ฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม า รับ รู ละ
พนั งานจาง ฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ชน า
อา าร าจาง มา วที าต ตง ถานที่ า องรางวัล า รับ
ด็ ละ ยาวชนที่ ารวม ิจ รรม าอา าร ละ รื่องดื่ม ละ า
ใชจายอื่นที่ ี่ยว องใน รง าร าน้าดื่ม าน้า ็ง า รับผู า
รวม ิจ รรม าวั ดุอุป รณใน ารดา นิน รง าร าวั ดุ
อุป รณ า รับ ลน ม าป้าย รง าร ละ าใชจายอื่นที่
ี่ยว อง ับ รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 104 ลาดับที่ 7
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รง ารจัดงานวัน ม งชาติศูนยพัฒนา ด็ ล็

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารจัดงานวัน ม งชาติศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ชน า ็ม ลัดดอ มะลิ าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าป้าย รง าร ละ าใชจายอื่นที่ ี่ยว องใน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 104 ลาดับที่ 6
รง ารปู่ยาตายาย อน ลาน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารปู่ยาตายาย อน
ลาน มี าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุ
อุป รณ ละ าใชจายอื่นที่จา ปนใน ารดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 106 ลาดับที่ 14
รง ารฝึ ซอมป้อง ันอุบัติภัยศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ทาวัด
จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ ซอมป้อง ัน
อุบัติภัยศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ทาวัด ชน าอา าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณ าป้าย
ประชา ัมพันธ ละ าใชจายที่ ี่ยว อง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 104 ลาดับที่ 9
รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

367,450 บาท

วันที่พิมพ : 27/9/2564 14:19:46

1.อุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน
พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันศูนย
พัฒนา ด็ ล็ อบต.ทาวัด านวณตั้งจาย จานวน 50 นๆละ 21
บาท จานวน 245 วัน ปน งิน 257,250 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 1274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 , นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภา ม 2562 ละ นัง ือ ดวนที่ ที่ มท 0816.2
/ว2174 ลงวันที่ 13 มษายน 2563
ผนพัฒนาทอง (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 103 ลาดับที่ 4
2. งินอุด นุน า รับ นับ นุน าจัด าร รียน าร อน องศูนย
พัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)
พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุน าจัด าร รียน าร อน
องศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว) านวณตั้งจาย จานวน 50 นๆ
ละ 1,700 บาท ปน งิน 85,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 1274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 , นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภา ม 2562 ละ นัง ือ ดวนที่ ที่ มท 0816.2
/ว2174 ลงวันที่ 13 มษายน 2563
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 105 ลาดับที่ 10
3. งินอุด นุน า รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งงบประมาณดังนี้
- า นัง ือ รียน านวณตั้งจาย 36 น (อายุ 3-5 ป) นละ 200
บาท ปน งิน 7,200 บาท
- าอุป รณ าร รียน านวณตั้งจาย 36 น (อายุ 3-5 ป) น
ละ 200 บาท ปน งิน 7,200 บาท
- า รื่อง บบนั รียน านวณตั้งจาย 36 น (อายุ 3-5 ป) น
ละ 300 บาท ปน งิน 10,800 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 ละ นัง ือ ดวน
ที่ ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 มษายน 2563
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 105 ลาดับที่ 12
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ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงาน รัว
1. าอา าร ริม(นม) า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ทา
วัด านวณตั้งจาย จานวน 260 วัน x 50 น x 7.37 บาท ปน
งิน 95,810 บาท
2. าอา าร ริม(นม) า รับ รง รียนบาน นอง วงทา
วัด านวณตั้งจาย จานวน 260 วัน x 245 น x 7.37 บาท ปน
งิน 469,469 บาท
3. าอา าร ริม(นม) า รับ รง รียนบานรวง นนไท นน จด
านวณตั้งจาย จานวน 260 วัน x 66 น x 7.37 บาท ปน
งิน 126,470 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

691,749 บาท

จานวน

691,749 บาท

รวม

1,306,200 บาท

รวม

1,306,200 บาท

จานวน

1,306,200 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน าอา าร ลางวัน รง รียน ัง ัด พฐ.ใน ตตาบลทา
วัด
1. รง รียนบาน นอง วงทาวัด
พื่อจาย ปน งินอุด นุนอา าร ลางวัน นั รียน รง รียนบาน
นอง วงทาวัด จานวน 245 นๆละ 21 บาท จานวน 200
วัน จานวน 1,029,000 บาท
2. รง รียนบานรวง นนไท นน จด
พื่อจาย ปน งินอุด นุนอา าร ลางวัน นั รียน รง รียนบานรวง
นนไท นน จด จานวน 66 นๆละ 21 บาท จานวน 200
วัน จานวน 277,200 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25
ธันวา ม 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

320,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

320,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

320,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. พื่อ บิ จาย ปน าจาง มาพนั งาน ็บ น ยะมูล
ฝอย จานวน 3 นๆ ละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน ปน
งิน 252,000 บาท
2. พื่อ บิ จาย ปน าจาง มา พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าจาง
มา ุดฝัง ลบ ยะมูลฝอย า ย็บ นัง ือ า ลมป นัง ือ า
ชาทรัพย ิน า ฆษณา ละ ผย พร าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าบริ ารรับใช าจาง มาบริ าร าบริ าร าจัด
ปลว าใชจายใน ารดา นิน ดีฯ ฯลฯ จานวน 48,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจาป ในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ ละ นัง ือที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน
ารจาง อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารจัด าร ยะมูลฝอย บบบูรณา าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัด าร ยะมูลฝอย
บบบูรณา าร ชน าป้าย า ัมนา ุณวิทยา ร าวั ดุ
อุป รณ าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่น
ที่ ี่ยว อง รายจายดัง ลาว ามารถถัวจายได
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 128 ลาดับที่ 3
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

256,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

56,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

56,000 บาท

ารวจ อมูลจานวน ตั ว ละ ้นึ ทะ บียน ัตวตาม รง าร ัตวปลอด จานวน
ร นปลอดภัยจา ร พิษ นุ ั บา

6,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ปน าจาง ารวจ อมูลจานวน ุนั / มว ใน ตอง าร
บริ าร วนตาบลทาวัด 10 มูบาน ทั้งที่มี จา อง ละไมมี จา
อง ปละ 2 รั้ง
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 119 ลาดับที่ 10
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารป้อง ัน ละ วบ ุม ร ไ ลือดออ

จานวน

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารป้อง ัน ละ วบ ุม ร ไ
ลือดออ ชน าป้าย รง าร ละ าใชจายอื่นที่ ี่ยว องใน
ารดา นิน รง าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1291 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 117 ลาดับที่ 2
รง าร ัตวปลอด ร

นปลอดภัยจา พิษ ุนั บา

พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัย
จา พิษ ุนั บา ชน าวั ซีน าอุป รณใน ารฉีด ละ าใชจาย
อื่นที่ ี่ยว องใน ารดา นิน รง าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 119 ลาดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

อุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง รง ารพระราชดาริดาน จานวน
าธารณ ุ

200,000 บาท

งินอุด นุนอง รประชาชน

พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ (จานวน 10 มูบาน มู
บานละ 20,000 บาท)
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 120 ลาดับที่ 11
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

960,000 บาท

รวม

653,000 บาท

รวม

653,000 บาท

จานวน

397,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ั้น งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (25642566) ตา นง นั พัฒนาชุมชน ดยตั้งไวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 ุมภาพันธ 2559
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

256,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ตาม ผนอัตรา
าลัง 3 ป (2564-2566) ตา นง ผูชวยนั พัฒนาชุมชน ตั้งจาย
ไวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น รณีพิ ศษ ประจาป 2565
า รับ าราช ารพนั งาน วนทองถิ่น ละพนั งานจาง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558
ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มารถรับ ง ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.ทาวัด ที่ดอย อ า ฯ ไม ามารถ ดินทาง ารับ ารจัด
ประ บ ารณที่ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0313.4/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจาง อ ชน
ละ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 123 ลาดับที่ 11
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร า รับพนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจางฯลฯผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
พื่อ ปน าใชจาย าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตางๆ า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

25,000 บาท

รวม

7,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รุภัณฑ านั งาน
ตู ล็ ็บ อ าร บบบาน ลื่อนทึบ นาด 4 ฟุต
พื่อจาย ปน าใชจาย าตู ล็ ็บ อ าร บบบาน ลื่อนทึบ
นาด 4 ฟุต จานวน 2 ลัง
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2560
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนอง ร าร ุศล
อุด นุน านั งาน ลา าชาดจัง วัด อน น
พื่อจาย ปน งินอุด นุน านั งาน ลา าชาดจัง วัด อน น
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 122 ลาดับที่ 6
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,557,020 บาท

รวม

1,094,520 บาท

รวม

1,094,520 บาท

จานวน

717,840 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง ั้น งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล ัง ัด องชาง จานวนตา นง ละอัตราตาม ผนอัตรา
าลัง 3 ป (2564-2566) ชน ตา นง ผูอานวย าร องชาง นาย
ชาง ยธา ดยตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 ุมภาพันธ 2559
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อ บิ จาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วน
ตาบล ตา นง ผูอานวย าร องชาง จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา
ม พ.ศ.2559
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

294,960 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งาน
จางทั่วไป ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (2564-2566) ตา นง ผูชวย
ชาง ยธา ผูชวยชางไฟฟ้า ตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

39,720 บาท

รวม

430,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ ประจาป 2565 า รับ าราช ารพนั งาน วน
ตาบล ลู จางประจา ละพนั งานจาง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จางประจา ละพนั งาน
จาง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
มษายน 2558
า ชาบาน
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราว ใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (25642566) ตา นง ผูชวยชาง ยธา ผูชวยชางไฟฟ้า ตั้งจายไวไม
ิน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
า รับอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน พ.ศ.2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน า ชาบาน/ ชาซื้อบาน า รับพนั งาน วน
ตาบล องชาง ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่อจาย ปน งิน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า รับพนั งาน วน
ตาบล องชาง ผูมี ิทธิ บิ จายตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ่ยี ว
ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ
พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000 บาท

รวม

165,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อ บิ จาย ปน าจาง มา พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าจาง
มา ย็บ นัง ือ า ลมป นัง ือ า ชาทรัพย ิน า ฆษณา
ละ ผย พร าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าบริ ารรับ
ใช าจาง มาบริ าร าบริ าร าจัดปลว าใชจายใน าร
ดา นิน ดี ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ละ าลงทะ บียน
ตางๆ า รับ พนั งาน วนตาบล ฯลฯ ผูมี ิทธิตามระ บียบฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละฉบับที่
ไ พิ่ม ติม ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ชน รุภัณฑ
านั งาน รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง ฯลฯ ซึ่ง ปน ารซอม
บารุงตามป ติ พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใ จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ

รวม

125,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซือวั ดุ านั งาน
ตางๆ ชน ระดาษ ปา า ฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง บบ
พิมพ าป้ายประชา ัมพันธตางๆ น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชน มึ รื่องถาย อ าร ฯลฯ ที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุอุป รณไฟฟ้าตางๆ ชน ปลั๊
ไฟ ลา พง ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ฯลฯ ที่จา ปนตอ าร
ปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุ อ ราง
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ อ ราง า รับใชในงาน องชาง
ตางๆ น้ามันทาไม ปูนซี มนต ี อิฐ รือซี มนตบลอ
น ฯลฯ ที่จา ปน า รับ ารปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ที่ 22 มีนา ม 2560
วั ดุ อมพิว ตอร

15,000 บาท

วั ดุ านั งาน

ชนไม
ล็
ลงวันที่ 27
ลงวัน

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอรที่จา ปนตอ ารปฏิบัติ
ราช าร ชน มา ผนรอง มา ัวพิมพ ผน รือจานบันทึ
อมูล ป้นอั ระ มึ อมพิว ตอร ฯลฯ พื่อใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560

จานวน
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วั ดุ ารวจ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ารวจ า รับใชในงาน อง
ชาง ชน บันไดอลูมิ นียม รื่องมือ ะ ลั ฯลฯ พื่อใชใน าร
ปฏิบัติราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

10,000 บาท

รวม

32,500 บาท

รวม

32,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

6,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,500 บาท

รุภัณฑ านั งาน
าอี้ านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้ านั งาน จานวน 4 ตัว
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
รุภัณฑ อ ราง
ชุดทด อบ วาม น ลว อง อน รีต
พื่อจาย ปน าจัดซื้อชุดทด อบ วาม น ลว อง อน รีต
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
บบ ลอ อน รีต
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ บบ ลอ อน รีต
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
รุภัณฑ ารวจ
ทปวัดระยะไฟ บอร ยาว 100 มตร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ทปวัดระยะไฟ บอร ยาว 100 มตร
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560
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รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)

จานวน

7,500 บาท

รวม

452,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

452,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

452,000 บาท

จานวน

452,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
ุณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณื ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภา ม 2563 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ
ัง ม (ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563)
งานไฟฟ้าและประปา

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
อุด นุน านั งานไฟฟ้า วนภูมิภา อา ภอพล
พื่อจาย ปน า ยาย ตไฟฟ้า ง วาง ยาย ตไฟฟ้า พื่อ าร
ษตร ภายในตาบลทาวัด
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ นัง ือ ที่ มท
0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 มษายน 2560, นัง ือ ที่ มท
0808.2/ว5426 ลงวันที่ 24 ันยายน 2561, นัง ือ ที่ มท
0808.2/ว6192 ลงวันที่ 15 ตุลา ม 2562, นัง ือ ที่ มท
0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

245,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

205,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

205,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารประชา มทองถิ่น พื่อจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารประชา มทองถิ่น พื่อ
จัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มี าใชจาย ชน า
ป้ายประชา ัมพันธ รง าร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว องใน
ารจัดงาน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 147 ลาดับที่ 1
รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ า วามรุน รงตอ ด็ ตรี ละบุ ล จานวน
ใน รอบ รัว
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน ละ ไ
ปัญ า วามรุน รงตอ ด็ ละ ตรี ละบุ ลใน รอบ รัว มี าใช
จาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจาย
อื่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 123 ลาดับที่ 12

15,000 บาท
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รง ารฝึ อบรม รางชุมชน ม ็ง พื่อ อาชนะยา พติด

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรม รางชุมชน
ม ็ง พื่อ อาชนะยา พติด มี าใชจาย ชน าป้ายประชา
ัมพันธ รง าร า มนา ุณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปนใน าร
ดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 147 ลาดับที่ 3
รง ารพานองทองธรรมะ
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารพานองทองธรรมะ มี
าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุ
อุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 127 ลาดับที่ 1
รง าร ง ริม าร รียนรู า รับผู ูงอายุ ละบุ ลที่ า ูวัย ูง จานวน
อายุ ( รง รียนผู ูงอายุ)
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริม าร รียนรู
า รับผู ูงอายุ ละบุ ลที่ า ูวัย ูงอายุ ( รง รียนผู ูงอายุ) มี
าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุ
อุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง
รั้งที่ 8 นาที่ 36 ลาดับที่ 23

50,000 บาท
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รง าร ง ริม ละพัฒนา ตรีตาบลทาวัด

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ละพัฒนา
ตรีตาบลทาวัด มี าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ
รง าร า มนา ุณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นิน
รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 100 ลาดับที่ 1
รง าร ง ริมอาชีพผู ูงอายุ ผูพิ าร ละผูดอย อ า
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริมอาชีพผู ูง
อายุ ผูพิ าร ละผูดอย อ า มี าใชจาย ชน าป้ายประชา
ัมพันธ รง าร า มนา ุณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปนใน าร
ดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 13 ลาดับที่ 1
รง าร นับ นุน าร ับ ลื่อน ผนชุมชน ู ารพัฒนาทองถิ่น
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าร ับ
ลื่อน ผนชุมชน ู ารพัฒนาทองถิ่น มี าใชจาย ชน าป้าย
ประชา ัมพันธ รง าร า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา
ปนใน ารดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 147 ลาดับที่ 2
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รง ารอบรม ละ ง ริมอาชีพประชาชนในตาบลทาวัด
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารอบรม ละ ง ริม
อาชีพประชาชนในตาบลทาวัด มี าใชจาย ชน าป้ายประชา
ัมพันธ รง าร า มนา ุณวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปนใน าร
ดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 นาที่ 34 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
1.อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ วงนอย จานวน 20,000
บาท พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ า
ยา พติด อา ภอ วงนอย
2.อุด นุนที่ทา ารป รองจัง วัด อน น จานวน 20,000
บาท พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ า
ยา พติด จัง วัด อน น
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 148 ลาดับที่ 4-5
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ง ัน ีฬาชุมชนตานยา พติด
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ัน ีฬาชุมชน
ตานยา พติด มี าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ
รง าร าชุด ีฬา าพา นะ าอุป รณ ีฬา ละ าใชจาย
อื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว องใน ารจัดงาน
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม
ง ัน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 126 ลาดับที่ 10
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารจัดงานประ พณีทอด ทียนพรรษา
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัดงานประ พณีทอด
ทียนพรรษา มี าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร า
วั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว องใน ารจัด
งาน
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม
ง ัน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 124 ลาดับที่ 2
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รง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัดงานประ พณีลอย
ระทง มี าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร าน้า
ดื่ม น้า ็ง า รับผ ารวม รง าร าวั ดุอุป รณ ละ าใช
จายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว องใน ารจัดงาน
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม
ง ัน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 124 ลาดับที่ 1
รง ารจัดงานรดน้า อพรผู ูงอายุ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัดงานรดน้า อพรผู
ูงอายุ มี าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร าอา าร
ละ รื่องดื่ม าใชจายใน ารประ วด รือ ง ัน ละ าใชจาย
อื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว องใน ารจัดงาน
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม
ง ัน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 124 ลาดับที่ 3
รง ารประ พณีบุญ ูณลาน ู วัญ าว
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารประ พณีบุญ ูณลาน
ู วัญ าว มี าใชจาย ชน าป้ายประชา ัมพันธ รง าร าน้า
ดื่ม ละน้า ็ง ละ าใชจายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว องใน าร
จัดงาน
ฐานอานาจ นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม
ง ัน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 124 ลาดับที่ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

3,620,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

3,420,000 บาท

รวม

3,420,000 บาท

จานวน

118,000 บาท

จานวน

412,000 บาท

าบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละซอม ซม ชน ถนน ฝาย ฯลฯ ซึ่ง
ปน ารซอมบารุงตามป ติ พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูป ภ
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ จุดบานนางบัวศรี ฮ
มภิรมย มูที่ 9 บานรุงตะวัน
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ จุดบานนางบัว
ศรี ฮมภิรมย มูที่ 9 บานรุงตะวัน วาง 2.70 มตร ยาว 80
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 216 ตาราง
มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 7 ลาดับที่ 15
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายจา นานาย ล อาจ
ธานี - าม ย ราชพั ดุ มูที่ 8 บาน นนไท
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายจา นานาย
ล อาจธานี - าม ย ราชพั ดุ มูที่ 8 บาน นนไท วาง 4
มตร ยาว 181 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
วา 724 ตาราง มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 นาที่ 29 ลาดับที่ 3
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รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนางนงลั ษ ท
ทวง - ถนนลู รังบาน นอง นอย มูที่ 1 บาน ลาม

จานวน

พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนางนง
ลั ษ ททวง - ถนนลู รังบาน นอง นอย มูที่ 1 บาน
ลาม วาง 4 มตร ยาว 234 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอย วา 936 ตาราง มตร ไ ลทาง างละ 0.05 มตร ตาม บบ
ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 14 ลาดับที่ 1
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนายทราย จันทะ จานวน
ดวง - ศาลปู่ตา มูที่ 3 บาน นน ะอาด
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนาย
ทราย จันทะดวง - ศาลปู่ตา มูที่ 3 บาน นน ะอาด วาง 3
มตร ยาว 112 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
วา 336 ตาราง มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 15 ลาดับที่ 2
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนายวารินทร ศรี จานวน
พธิ - บานนางชั้น นชิด มูที่ 4 บานรวง
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนายวาริ
นทร ศรี พธิ - บานนางชั้น นชิด มูที่ 4 บานรวง วาง 5
มตร ยาว 170 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
วา 850 ตาราง มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 นาที่ 6 ลาดับที่ 9

534,000 บาท

194,000 บาท

499,000 บาท
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รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย นอง ชือ - นานายชู จานวน
นั จด มูที่ 10 บาน ลาม 2
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย นอง
ชือ - นานายชู ัน จด มูที่ 10 บาน ลาม 2 วาง 4
มตร ยาว 38 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 152
ตาราง มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 35 ลาดับที่ 22
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ดย ารปู อ ฟัลทติ
จานวน
อน รีต ายรอบ มูบานดานทิศใต มูที่ 5 บาน นน จด
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ดย ารปู อ
ฟัลทติ อน รีต ายรอบ มูบานดานทิศใต มูที่ 5 บาน นน
จด วาง 4 มตร ยาว 300 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอย วา 1,200 ตาราง มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 26 ลาดับที่ 13
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนายบัญชา ลิ่น จานวน
นวล - บานนางร มาบภา มูที่ 6 บานลาด
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนาย
บัญชา ลิ่นนวล - บานนางร มาบภา มูที่ 6 บานลาด วาง 4
มตร ยาว 230 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
วา 920 ตาราง มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 28 ลาดับที่ 15
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86,000 บาท

456,000 บาท

523,000 บาท
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รง าร อ รางปรับปรุง อน รีต ริม ล็ ดย ารปู อ ฟัลทติ
อน รีต ายทาง า มูบาน - รง รียนบาน นอง นอย มูที่ 7
บาน นอง นอย

จานวน

433,000 บาท

ลาม 2 จุด ลังบานนาง จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ดย ารปู อ
ฟัลทติ อน รีต ายทาง า มูบาน - รง รียนบาน นอง
นอย มูที่ 7 บาน นอง นอย วาง 5 มตร ยาว 230
มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 1,150 ตาราง
มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 32 ลาดับที่ 19
าปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
รง ารปรับปรุงถนนดิน มูที่ 10 บาน
รือวัลย ศรีจันทร

พื่อจาย ปน าปรับปรุงถนนดิน มูที่ 10 บาน ลาม 2 จุด ลัง
บานนาง รือวัลย
ศรีจันทร วาง 4 มตร ยาว 275 มตร นา ฉลี่ย 0.50
มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทาวัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 นาที่ 12 ลาดับที่ 44
รง ารลง ิน ลุ จา รง ีชุมชน มูที่ 9 - นานางผองศรี ทับ
จานวน
ละ ร มูที่ 9 บานรุงตะวัน
พื่อจาย ปน าปรับปรุงถนน ดย ารลง ิน ลุ จา รง ี
ชุมชน มูที่ 9 - นานางผองศรี ทับละ ร มูที่ 9 บานรุงตะวัน
ชวงที่ 1 วาง 4 มตร ยาว 250 มตร นา ฉลี่ย 0.01 มตร
ชวงที่ 2 วาง 3 มตร ยาว 250 มตร นา 0.01 มตร รือมี
พื้นที่ไมนอย วา 1,550 ตาราง มตร ตาม บบ ปลน อง อบต.ทา
วัด
ฐานอานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 8 นาที่ 34 ลาดับที่ 21

105,000 บาท

นา : 62/62

วันที่พิมพ : 27/9/2564 14:19:47

าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K)
าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K)

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

าใชจายใน ารรังวัด อบ ต

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารรังวัด อบ ต
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 128 ลาดับที่ 2
รง ารปลู ป่า รั ษน้า รั ผนดิน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าชด ชย างาน อ รางใ ผูรับจาง รณีอง ร
ป รอง วนทองถิ่นจัดทา ัญญา บบปรับรา าได ( า K) ละ
านวณ งิน พิ่ม ลังจา ที่ผูรับจาง งมอบงานตาม งื่อนไ อง
ัญญา บบปรับรา าได ( า K)
ฐานอานาจ ตาม นัง ือ ั่ง าร ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวัน
ที่ 11 ันยายน 2560, ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ปน าใชจายตาม รง าร ปลู ป่า รั ษน้า รั ผน
ดิน ชน าพันธุไม าป้ายประชา ัมพันธ รง าร าน้าดื่มน้า
็ง า รับผู ารวม รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปนใน าร
ดา นิน รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม ง ัน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 128 ลาดับที่ 1

