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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตาบลตนตาล
อา ภอ องพี่นอง จัง วัด พรรณบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

6,744,320 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,256,420 บาท

รวม

1,879,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งิน าตอบ
ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
ละที่
พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 นัง ือตางๆที่ ี่ยว อง ตั้ง
ว จานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) งิน ดือน นาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
(2) งิน ดือน รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตรา
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งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนประจาตา นง องนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ นัง ือตางๆที่ ี่ยว องตั้ง ว
จานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) าตอบ ทนประจาตา นง นาย อง ารบริ าร วนตาบลจานวน 1
อัตรา
(2) าตอบ ทนประจาตา นง รองนาย อง ารบริ าร วนตาบลจานวน 2
อัตรา
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษ องนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย
อง ารบริ าร วนตาบลตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งิน าตอบ
ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ นัง ือตางๆที่ ี่ยว อง ตั้ง ว
จานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) ตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบลจานวน 1 อัตรา
(2) าตอบ ทนพิ ศษรองนาย อง ารบริ าร วนตาบลจานวน 2 อัตรา
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งิน าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตาบล

จานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล
/ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
2554
พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆตั้ง ว
จานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
จานวน

1,195,200 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน มาชิ อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล รองประธานอง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร
ภาอง ารบริ ารตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งิน าตอบ
ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบลรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบลรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบลพ.ศ. 2554
พิ่ม
ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง ดังนี้
(1)ตอบ ทน องประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวนอัตรา ปน ปตามที่ ฎ มาย
า นด
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,376,500 บาท

จานวน

2,682,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือน า ตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี พนั งาน วนตาบล จานวน
อัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ) ละ
ที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย วจานวน 12 ดือน
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งินประจาตา นง

จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงบริ าร อานวย
าร จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563) ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

380,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ/พนั งานจางทั่ว ป ัง ัด
านั ปลัด ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่มท 0808.2/ ว 36 ลง
วันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่องประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่ว
ป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปี
งบประมาณ 2561 - 2563) ละที่
พิ่ม ติม านวณตั้ง จ ว
จานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

62,500 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่ว ป ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่ มท
0808.2 /ว 1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่องประ าศ .จ. .ท ละ
.อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว ป ี่ยว ับ ลั ณฑ าร พนั งาน วนทอง
ถิ่นล จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถิ่น ดรับ งิน พิ่ม า
รองชีพ (ฉบับที่ 2) จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563) ละที่
พิ่ม ติม านวณตั้ง จ ว
จานวน 12 ดือน
งินอื่นๆ
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มอื่นๆ ับพนั งาน วนตาบล ประ ภทบริ ารทอง
ถิ่น ระดับ ลาง จานวน 1 อัตรา ดย านวณตั้งจายจานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษที่มีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนตาบลพนั งานจาง ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย
วาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน
งินรางวัลประจาปีพนั งาน วนทองถิ่น ปนรายจายอื่น ององ รป รอง
วนทองถิ่นพ. ศ. 2557

รวม

1,329,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

130,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ
ดยลั ษณะงาน วน ญตองปฏิบัติงาน นที่ตั้ง านั งาน ละ ดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช าร นที่ตั้ง านั งาน รือ ดยลั ษณะงาน วน ญตองปฏิบัติ
งานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละ ดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั
งาน รือ ดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงาน นลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ ด
ปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ด ผบริ าร พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ ดรับตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถิ่น(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ด ที่ 0422.3 /ว 257 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง
ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวงม าด ทยที่ มท
0809.3 /ว 4522 วันที่ 9 ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบาร
ง ารศึ ษา ละ า ลา รียน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
ค่าใช้สอย

รวม

590,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ า าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าซั ฟอ า ชาอา าร ละที่ดิน าจาง มาทา วาม ะอาดอา าร
ถานที่ราช าร าจาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย า ชา รื่องถาย
อ าร าจาง มาบริ ารปอง ัน าจัดปลว รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ าธรรม นียมตางๆ ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน า ชารถ
ยนต า ชจาย น ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง มาป าพาด
าย าติดตั้ง มอ ปลง าจาง ดิน าย าธรรม นียม ี่ยว ับ าร ฟฟา า
วางทอประปา าติดตั้งมาตรวัดน้า าจาง มา ดินทอ าปรับปรงระบบ
ประปาภายนอ ถานที่ราช าร า ช่าย น ารติดตั้ง ทรศัพท ละรับ ัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียม น าร ช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ช
จาย น าร ดินทาง ปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
พิ่ม ติม
ถึงปจจบัน
า ชจาย น าร ลือ ตั้ง
จานวน

300,000 บาท

- ารับรองตอนรับบ ล รือ ณะบ ล ปน งิน 5,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ อ าร ละ า ช
จายที่ ี่ยว นื่อง น าร ลี้ยงรับรองรวมทั้ง าบริ ารดวย ละ า ชจายอื่นที่จา
ปนตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง รือตอนรับบ ล รือ ณะบ ลที่มานิ ทศ
ตรวจ ยี่ยม รือทัศนศึ ษาฯลฯ ดยตั้งจายตาม ณฑ นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548
- า ลี้ยงรับรอง น ารประชม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร
รือ ณะอน รรม าร ฯลฯ ทีปฏิบัติ นาที่ ับ อบต. ปน งิน
5,000 บาท พื่อจาย ปน าอา าร อา ารวาง รื่อดื่ม
ละ า ชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ละจา ปน ฯลฯ
ดยตั้งจายตาม ณฑ นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่
มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน าร ลือ ตั้ง า รับ มาชิ ภาทองถิ่น รือ
ผบริ ารทองถิ่น รณี รบวาระ/ยบ ภา/ รณี ทนตา นงที่วาง/ รณี ณะ
รรม าร ลือ ตั้ง ั่ง มี าร ลือ ตั้ง รวมทั้งประชา ัมพันธรณรง รือ าร
อมล าว าร ประชาชน มทราบถึง ิทธิ นาที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร
มือง น าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาผ ทนราษฎร รือ มาชิ วฒิ ภา ปน ปตาม
นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มา 0808.2 /ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 ร ฎา ม 2561 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
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รง าร อบต.ตนตาล ัมพันธ

จานวน

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ละ นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0891.4 /ว 896 ลงวัน
ที่ 12 มีนา ม 2553 / นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท
0810.3 /ว 179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562 / นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3 /ว 1921 วัน
ที่ 16 พฤษภา ม 2562 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. ศ
. 2561-2565 นาที่ 169 ลาดับที่ 19
รง ารฝึ อบรม ณธรรม จริยธรรม ผบริ าร มาชิ ภา ละพนั งาน
จานวน
อง ารบริ าร วนตาบลตนตาลฯลฯ
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. ศ. 2561-2565
นาที่ 169 ลาดับที่ 18
รง าร ศรษฐ ิจพอ พียงฯลฯ
จานวน
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 ิง า ม 2553 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท 0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17
พฤษภา ม 2562 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ. 2561-2565)
นาที่ 131 ลาดับที่ 2

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท
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าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ ชน าซอม ซมทรัพย ินวั ด รภัณฑตางๆ ซอม ซมรถยนต วน
ลาง/รถจั รยานยนต วน ลางฯลฯ ปน ปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2./ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ
ละอัตรา า ชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี น
ลั ษณะ า ช อยวั ด ละ า าธารณป ภ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว
อง
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน งิน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ ช น ารซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจาย
ที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ปนตน อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด
ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้พลา ติ ปรงลบ
ระดานดา ตรายาง าตั้ง( ระดานดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด
ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญ จภาพ ียน ผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนปิดปายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน ผน
ปายจราจร รือ ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ า
ตั้ง รือ วน พระพทธรป พระบรมรปจาลอง ระ ปา ตราชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มดซอง อ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป PVC
บบ น้ายาลบ ระดาษ ระดาษ มบรรทัด ลิป ป ็ม
มด ระดาษ ารบอน ฟม มดบัญชี มดประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา
าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ อง ช น ารบรรจ ีบ
อ น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั งาน ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

รวม

254,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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วั ด ฟฟา ละวิทย

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอมบารงทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม ร ฟน าตั้ง
ม ร ฟน ัว รง ฟฟา รื่องวัด ระ ฟฟา รื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร
า รับตรวจวงจร ฟฟา รื่องประจ ฟ ฟิว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟฟา ็ม ัดรัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตช ฟฟา ลอดวิทยทรานซิ ตอร ละ
ชิ้น วนวิทย ล ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า
ลอดฟลออ ร ซนต บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย รื่อง
รับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ ผงบัง ับทาง ฟ ฯลฯ
วั ดงานบานงาน รัว
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ ช น ารซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่
ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปน
ตน ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ
ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 อาทิ ชน ระทะ ะละมังตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด วน้า จานรอง ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปลง ม
วาด ง มง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา องน้า ที่นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด รื่องบดอา าร รือ
งตี ฟฟา รืองปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา มอ ฟฟา รวมถึง มอ ง าว
ฟฟา ระติ น้ารอน ระติ น้า ็ง ถัง
ตา ผา ม ผาป ตะ น้าจืดที่ซื้อ
จา อ ชน ฯลฯ
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วั ด อ ราง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม า
วั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม
ตางๆ อน ีม ชะ ลง ียม ลื่อย วาน บ ม ทปวัดระยะ รื่องวัด
นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ น้ามันทา
ม ทิน นอร ีปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปน าว ทอน้า ละ
อป รณประปา ทอตางๆทอน้าบาดาลฯลฯ
วั ดยานพา นะ ละ น ง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พือจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซม
บารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม
ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน
วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ
ลัตช ระจ งมน ล็อ พวงมาลัย ัญญาณ ฟ ระพริบ ัญญาณ ฟฉ ฉิน
รวยจราจร ยางรถยนต น้ามัน บร าย มล ฟิลม รอง ง บาะรถ
ยนต รื่องยนต(อะ ล) ชด ียรรถยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บ
พัด มอน้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจาย ลอถังน้ามัน ฟ นา ฟ บร อาน
จั รยานยนต ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัยฯ
ลฯ
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น ปลือง รายจายที่ตอง
ชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน
งตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามันจาระบี น้ามัน รื่อง ถาน า ฯลฯ
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วั ด ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง รวมถึงราย าร พื่อประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด ราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษา ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง อาทิ ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลอง ละระวิง ฟิลม
ภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซม ระ ปา ลองถายรป พ ัน ี ระดาษ
ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด ฟิลม ลด ถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร วีดี อ ทป ผนซีดี)รป ี รือ าวดาที่ ดจา าร
ลาง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรง
วั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือจานบันทึ
อมล อป รณบันทึ อมล ทปบันทึ อมล ระดาษตอ นื่อง าย บิล
นวยประมวลผลฮารดดิ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ รื่อง อมพิว ตอร
ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิ้ล นวย
ประมวลผล ฮารดดิ ดน ชีดีรอม ดรฟ ผน รอง ง ผง ปนอั ระ รือ
ปนพิมพ มา มนบอรด มม มรี่ชิป รื่อง ระจาย ัญญาน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

325,000 บาท

า ฟฟา

จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย า ฟฟา น านั งาน/ นที่ าธารณะ รวมถึง า ชจายที่ตองชาระ
พรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี น ิจ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
าบริ าร ทรศัพท

จานวน

5,000 บาท

พื่อ ปน า ทรศัพท รวมถึง า ชจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ ารดัง ลาว ละ า ช
จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ าร ชบริ าร ชน าร ชา รื่อง า ชา ล มาย
ทรศัพท าบารง าย ทรศัพท ฯลฯ น ิจ าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น
าบริ าร ปรษณีย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย า ปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา ปรษณียา ร า ชาต ปรษณีย า
ธรรม นียม าร อน งิน นระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ บบ
อิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) น ิจ ารอง รป รอง วนทองถิ่น
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าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
พื่อจาย ปน าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ชน า ทรภาพ ( ทร าร) า
ท ล ซ าวิทยติดตามตัว าวิทย ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว ทียม า ชจาย
ี่ยว ับ าร ชอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละ า ื่อ าร
อื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ปนตน ละ มาย
วามรวมถึง า ชจาย พื่อ ด ชบริ ารดัง ลาว ละ า ชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว
ับ าร ชบริ าร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

60,000 บาท

รวม

138,900 บาท

รวม

138,900 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

32,500 บาท

รภัณฑ านั งาน
าอี้ประชม
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้ประชม
จานวน 30 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท (รา ารวมภาษีมล า พิ่ม)
รา านอ นือบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ซึ่ง ม ามารถจัด า ด
ตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ จึงจัด าตามรา าทองตลาดซึ่ง ปน
รา าที่ประ ยัด ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 213
ลาดับที 4

าอี้อ น ประ ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้อ น ประ ง
จานวน 50 ตัว ๆ ละ 650 บาท (รา ารวมภาษีมล า พิ่ม)
ดยมี ณลั ษณะ ดังนี้
- าอี้ ล็ บนวม
รา านอ นือบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ซึ่ง ม ามารถจัด า ด
ตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ จึงจัด าตามรา าทองตลาดซึ่ง ปน
รา าที่ประ ยัด ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 213
ลาดับที 4
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ตะประชม

จานวน

46,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ตะประชม รายละ อียดดังนี้
1) ตะประชม นาด มนอย วา 150 (W ) x 60 (D )x 75 (H)
จานวน 12 ตัว รา าตัวละ 2,900 บาท ปน งิน 34,800 บาท
(รา ารวมภาษีมล า พิ่ม)
2) ตะประชม นาด มนอย วา 120 (W ) x 60 (D )x 75 (H)
จานวน 2 ตัว รา าตัวละ 2,400 บาท ปน งิน 4,800 บาท
(รา ารวมภาษีมล า พิ่ม)
3) ตะตอ ง นาด มนอย วา 60 (W ) x 60 (D )x 75 (H)
จานวน 4 ตัว รา าตัวละ 1,700 บาท ปน งิน 6,800 บาท
(รา ารวมภาษีมล า พิ่ม)
รา านอ นือบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ซึ่ง ม ามารถจัด า ด
ตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ จึงจัด าตามรา าทองตลาดซึ่ง ปน
รา าที่ประ ยัด ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 213
ลาดับที 4

รายจายอื่น
าจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล ารปฏิบัติงานฯลฯ
พื่อจาย ปน าจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิ ช พื่อจัด า รือปรับปรง รภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง พัฒนาระบบ
ตางๆ ฯลฯ
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งานบริหารงานคลัง

รวม

1,845,200 บาท

รวม

1,365,300 บาท

รวม

1,365,300 บาท

จานวน

1,083,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่ม งินอื่นๆที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี
พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
ลัง จานวนตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 -2563) ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงบริ าร อานวย
าร จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 -2563) ละ
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ/พนั งานจางทั่ว ป ตาม
นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 ิง า ม 2558 ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่ว ป ี่ยว
ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563) ละ
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง ตาม นัง ือ านั
งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวัน
ที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่องประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด
มาตรฐานทั่ว ป ี่ยว ับ ลั ณฑ าร พนั งาน วนทองถิ่นล จาง ละ
พนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถิ่น ดรับ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน

รวม

418,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษที่มีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนตาบลพนั งานจาง ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย
วาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน
งินรางวัลประจาปีพนั งาน วนทองถิ่น ปนรายจายอื่น ององ รป รอง
วนทองถิ่นพ. ศ. 2557 จานวน 40,000 บาท
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จาง ละ ารบริ ารงานพั ดภา รัฐ อาทิ ชน บ ล รือ ณะ รรม ารซื้อ
รือจาง บ ล รือ ณะ รรม ารดา นิน ารจางที่ปรึ ษา บ ล รือ ณะ
รรม ารดา นินงานจางออ บบ รือ วบ มงาน อ ราง ตาม นัง ือ
ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5 /ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561
ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม าร ละ นัง ือ ั่ง
ารตางๆที่ ี่ยว อง จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ
ดยลั ษณะงาน วน ญตองปฏิบัติงาน นที่ตั้ง านั งาน ละ ดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช าร นที่ตั้ง านั งาน รือ ดยลั ษณะงาน วน ญตองปฏิบัติ
งานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละ ดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั
งาน รือ ดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงาน นลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ ด
ปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ด ผบริ าร พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ ดรับตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถิ่น(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ด ที่ 0422.3 /ว 257 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง
ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวงม าด ทยที่ มท
0809.3 /ว 4522 วันที่ 9 ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบาร
ง ารศึ ษา ละ า ลา รียน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000 บาท

รวม

225,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ า าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าซั ฟอ า ชาอา าร ละที่ดิน าจาง มาทา วาม ะอาดอา าร
ถานที่ราช าร าจาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย า ชา รื่องถาย
อ าร าจาง มาบริ ารปอง ัน าจัดปลว รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ าธรรม นียมตางๆ ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน า ชารถ
ยนต า ชจาย น ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง มาป าพาด
าย าติดตั้ง มอ ปลง าจาง ดิน าย าธรรม นียม ี่ยว ับ าร ฟฟา า
วางทอประปา าติดตั้งมาตรวัดน้า าจาง มา ดินทอ าปรับปรงระบบ
ประปาภายนอ ถานที่ราช าร า ช่าย น ารติดตั้ง ทรศัพท ละรับ ัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
พื่อจาย ปน า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียม น าร ช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ช
จาย น าร ดินทาง ปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
พิ่ม ติมถึงปจจบัน
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รง ารจัดทา รือปรับปรง อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

100,000 บาท

พื่อ ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน าวั ดอป รณ าจาง
มาบริ ารตางๆ ฯลฯ ละ า ชจายอื่นๆที่จา ปน ละ ี่ยว อง ปน ปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่มท 0808.3 /ว462 ลงวันที่ 29 มภาพันธ 2551 นัง ือ
ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ ว 67 ลงวันที่ 9 ม รา ม 2555 นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
มภาพันธ 2561 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 168 ลาดับที่ 11
รง าร ง ริม ารจัด ็บราย ด ละประชา ัมพันธ ารชาระภาษีฯลฯ
จานวน

5,000 บาท

พื่อ ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน าวั ดอป รณ าจาง มาติด
ตั้ง ยาย ียง าจาง มาจัดทาปายประชา ัมพันธ ฯลฯ ละ า ชจายอื่นๆที่
จา ปน ละ ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550 ปรา ฏตาม
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 168 ลาดับที่ 15
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ ชน าซอม ซมทรัพย ินวั ด รภัณฑตางๆ ซอม ซมรถยนต วน
ลาง/รถจั รยานยนต วน ลางฯลฯ ปน ปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2./ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ
ละอัตรา า ชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี น
ลั ษณะ า ช อยวั ด ละ า าธารณป ภ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว
อง
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ค่าวัสดุ

รวม

83,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ ช น ารซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจาย
ที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษ นาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดาน
ดา ตรายาง าตั้ง( ระดานดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด
ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญ จภาพ ียน ผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนปิดปายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน ผน
ปายจราจร รือ ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ า
ตั้ง รือ วน พระพทธรป พระบรมรปจาลอง ระ ปา ตราชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มดซอง อ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป PVC
บบ น้ายาลบ ระดาษ ระดาษ มบรรทัด ลิป ป ็ม
มด ระดาษ ารบอน ฟม มดบัญชี มดประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา
าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ อง ช น ารบรรจ ีบ
อ น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั งาน ฯลฯ
วั ด ฟฟา ละวิทย
จานวน

3,000 บาท

วั ด านั งาน

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอมบารงทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม ร ฟน าตั้ง
ม ร ฟน ัว รง ฟฟา รื่องวัด ระ ฟฟา รื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร
า รับตรวจวงจร ฟฟา รื่องประจ ฟ ฟิว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟฟา ็ม ัดรัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตช ฟฟา ลอดวิทยทรานซิ ตอร ละ
ชิ้น วนวิทย ล ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า
ลอดฟลออ ร ซนต บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย รื่อง
รับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ ผงบัง ับทาง ฟ ฯลฯ
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วั ดงานบานงาน รัว

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ ช น ารซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่
ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปน
ตน ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ
ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 อาทิ ชน ระทะ ะละมังตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด วน้า จานรอง ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปลง ม
วาด ง มง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา องน้า ที่นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ามัน ตารีด รื่องบดอา าร รือ
งตี ฟฟา รืองปิ้ง นมปง ระทะ ฟฟา มอ ฟฟา รวมถึง มอ ง าว
ฟฟา ระติ น้ารอน ระติ น้า ็ง ถัง
ตา ผา ม ผาป ตะ น้าจืดที่ซื้อ
จา อ ชน ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรง
วั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือจานบันทึ
อมล อป รณบันทึ อมล ทปบันทึ อมล ระดาษตอ นื่อง าย บิล
นวยประมวลผลฮารดดิ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ รื่อง อมพิว ตอร
ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิ้ล นวย
ประมวลผล ฮารดดิ ดน ชีดีรอม ดรฟ ผน รอง ง ผง ปนอั ระ รือ
ปนพิมพ มา มนบอรด มม มรี่ชิป รื่อง ระจาย ัญญาน ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

61,900 บาท

รวม

61,900 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

7,900 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ล็ นาด 2 บาน
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ บบ 2 บาน จานวน 2 ต
ดยมีลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ละตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ
องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2561
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 216 ลาดับที่ 7
รื่องทาลาย อ าร
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องทาลาย อ าร บบตัดตรง
(ทาลาย รั้งละ 10 ผน)
ดยมี ณลั ษณะดังนี้
บบตัดตรง
1) นาดที่ า นด ปน บบลาลาย ั้นต่าตอ รั้ง
2) นาด ระดาษ ลังทาลาย วาง ม ิน วา 4 มิลลิ มตร
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ละตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ
องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2561
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 216 ลาดับที่ 7
ต ล็ บบ 4 ลิ้นชั
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ บบ 4 ลิ้นชั จานวน 1 ต
ดยมี ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป ดังนี้
1) มี ลิ้นชั
2) ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ละตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ
องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2561
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 216 ลาดับที่ 7
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รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร ALL IN One า รับงานประมวลผล
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร All In One
า รับงานประมวลผล จานวน 1 รื่อง
ดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) มนอย วา 4 น ลั (4 core) ดยมี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน มนอย วา 1.6 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ า ด น รณีที่ตอง ช วาม ามารถ น ารประมวลผล
ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวม
นระดับ (Level) ดียว ัน นาด มนอย วา 6 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ ดยมี ณลั ษณะอยาง ดอยาง นึ่ง รือดี
วา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยบน ผงวงจร ลั ที่มี วาม
ามารถ น าร ช นวย วามจา ย จา นวย วามจา ลั นาด มนอย
วา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถ น าร ช นวย วาม
จา ลั น าร ดงภาพ นาด มนอย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาด มนอย
วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจ มนอย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจ มนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
- มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภาย น (Internal) รือภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน มนอย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา มนอย วา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพ นตัว ละมี นาด มนอย วา 21 นิ้ว วามละ อียด
บบ FHD (1920x1080)
- ามารถ ชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) ละ Bluetooth
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ละตาม ณฑรา า ลาง ละ
ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล

จานวน

23,000 บาท
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พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 216 ลาดับที่ 8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทน
อา า มั รปอง ันภัยฝ่ายพล รือน( อปพร.)ที่
มาปฏิบัติ นาที่ตาม า ั่ง ององ ารบริ าร วนตาบล ปน ปตามระ บียบวา
ดวย าร บิ จาย า ชจาย อา า มั รปอง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
ค่าใช้สอย

รวม

148,000 บาท

รวม

148,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ า าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าซั ฟอ า ชาอา าร ละที่ดิน า ชา ตนท าจาง มาทา วาม
ะอาดอา าร ถานที่ราช าร าจาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย า ชา
รื่องถาย อ าร าจาง มาบริ ารปอง ัน าจัดปลว รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มา ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ าธรรม นียมตางๆ ารจัดทาประ ันภัย
ทรัพย ิน า ชารถยนต า ชจาย น ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาป าพาด าย าติดตั้ง มอ ปลง าจาง ดิน าย าธรรม นียม ี่ยว
ับ าร ฟฟา าวางทอประปา าติดตั้งมาตรวัดน้า าจาง มา ดินทอ า
ปรับปรงระบบประปาภายนอ ถานที่ราช าร า ช่าย น ารติดตั้ง ทรศัพท
ละรับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารฝึ อบรมอา า มั รปอง ันภัยฝ่ายพล รือนฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด รื่อง ตง าย ประ ภทวั ด งทน รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด ฯลฯ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน รื่อง บบ ื้อ าง ง ถง ทา รอง ทา ฯลฯ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย าร บิ จาย าวั ด รื่อง ตง
าย อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท
0808.2/ว2061 ลงวันที่ 290มนา ม 2562 รื่องซั ซอม นวทาง ารปฏิบัติ
น ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย าร บิ จาย าวั ด รื่อง
ตง าย อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
วั ด รื่องดับ พลิง
จานวน

18,000 บาท

พื่อจาย ปน าดา นิน าร รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ าร ช ละ าร
ต ตง ถานที่ฝึ อบรม า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม า
วั ด รื่อง ียน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร า มนา ่ณ
วิทยา ร า ชจายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรม ฯลฯ ปน ปตามระ บียบ
ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวยตา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 162 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ด รื่อง ตง าย

พื่อจาย ปน งิน าวั ด รื่องดับ พลิงประ ภทวั ด ิ้น ปลืองราย ารที่ตอง
ชาระ ับ าวั ด ชน า น ง าประ ันภัย าติดตั้งอาทิ ชนถังดับ พลิง ล บอล
ดับ พลิงฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,249,100 บาท

รวม

1,064,100 บาท

รวม

1,064,100 บาท

จานวน

1,022,100 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่ม งินอื่นๆที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี
พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม จานวนตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา
าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563) ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย
านวณตั้งจาย วจานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงบริ าร อานวย
าร จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี(ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563) ละ
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษที่มีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนตาบลพนั งานจาง ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย
วาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน
งินรางวัลประจาปีพนั งาน วนทองถิ่น ปนรายจายอื่น ององ รป รอง
วนทองถิ่นพ. ศ. 2557

รวม

185,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียม น าร ช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ช
จาย น าร ดินทาง ปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
พิ่ม ติม
ถึงปจจบัน
าพวงมาลัย ชอดอ ม ระ ชาดอ ม ละพวงมาลาฯลฯ
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ า าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าซั ฟอ า ชาอา าร ละที่ดิน าจาง มาทา วาม ะอาดอา าร
ถานที่ราช าร าจาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย า ชา รื่องถาย
อ าร าจาง มาบริ ารปอง ัน าจัดปลว รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ าธรรม นียมตางๆ ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน า ชารถ
ยนต า ชจาย น ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง มาป าพาด
าย าติดตั้ง มอ ปลง าจาง ดิน าย าธรรม นียม ี่ยว ับ าร ฟฟา า
วางทอประปา าติดตั้งมาตรวัดน้า าจาง มา ดินทอ าปรับปรงระบบ
ประปาภายนอ ถานที่ราช าร า ช่าย น ารติดตั้ง ทรศัพท ละรับ ัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร

พื่อจาย ปน าพวงมาลัย ชอดอ ม ระ ชาดอ มพวงมาลาฯลฯ
า รับงานรัฐพิธี วัน า ัญตางๆ องทางราช าร ละตามวาระ
อ า ที่จา ปน ละมี วาม า ัญตางๆ
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รง ารพัฒนา ลง รียนรประจาตาบล ฯลฯ
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร
พัฒนา ลง รียนรประจาตาบล ชน าบริ าร รง าร
าอา าร ละ รื่องดืม าวั ด ละอป รณฯลฯ
รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย
น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ปน ปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 155 ลาดับที่ 7
าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ ชน าซอม ซมทรัพย ินวั ด รภัณฑตางๆ ซอม ซมรถยนต วน
ลาง/รถจั รยานยนต วน ลางฯลฯ ปน ปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2./ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ
ละอัตรา า ชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี น
ลั ษณะ า ช อยวั ด ละ า าธารณป ภ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว
อง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

55,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ ช น ารซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจาย
ที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษ นาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดาน
ดา ตรายาง าตั้ง( ระดานดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด
ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญ จภาพ ียน ผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนปิดปายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน ผน
ปายจราจร รือ ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ า
ตั้ง รือ วน พระพทธรป พระบรมรปจาลอง ระ ปา ตราชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มดซอง อ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป PVC
บบ น้ายาลบ ระดาษ ระดาษ มบรรทัด ลิป ป ็ม
มด ระดาษ ารบอน ฟม มดบัญชี มดประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา
าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ อง ช น ารบรรจ ีบ
อ น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั งาน ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

วั ด านั งาน

พื่อจาย ปน งิน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรง
วั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือจานบันทึ
อมล อป รณบันทึ อมล ทปบันทึ อมล ระดาษตอ นื่อง าย บิล
นวยประมวลผลฮารดดิ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ รื่อง อมพิว ตอร
ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิ้ล นวย
ประมวลผล ฮารดดิ ดน ชีดีรอม ดรฟ ผน รอง ง ผง ปนอั ระ รือ
ปนพิมพ มา มนบอรด มม มรี่ชิป รื่อง ระจาย ัญญาน ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,248,490 บาท

รวม

812,400 บาท

รวม

812,400 บาท

จานวน

558,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่ม งินอื่นๆที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี
พนั งาน วนตาบล / ร ละ
บ ลา รทาง ารศึ ษา ัง ัด อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม จานวน
ตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563) ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย วจานวน 12 ดือน
งินวิทยฐานะ
จานวน

67,200 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวิทยฐานะราย ดือน ับ ร ละบ ลา รทาง ารศึ ษาที่มี
ิทธิ์ ดรับ งินวิทยฐานะตาม ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ/พนั งานจางทั่ว ป ัง ัด
อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ
.อบต.ที่ มท 0808.2/ ว 36 ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่องประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่ว ป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่
ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ละที่
พิ่ม
ติม านวณตั้ง จ วจานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่ว ป ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่ มท
0808.2 /ว 1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่องประ าศ .จ. .ท ละ
.อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว ป ี่ยว ับ ลั ณฑ าร พนั งาน วนทอง
ถิ่นล จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถิ่น ดรับ งิน พิ่ม าร
รองชีพ (ฉบับที่ 2) จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563) ละที่
พิ่ม ติม านวณตั้ง จ ว
จานวน 12 ดือน
งินอื่นๆ
จานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินอื่น ับบ ลา รทาง ารศึ ษา
ที่มี ิทธิ์ ดรับตาม ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ
ที่ ี่ยว อง
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งบดาเนินงาน

รวม

891,890 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

503,390 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ า าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าซั ฟอ า ชาอา าร ละที่ดิน าจาง มาทา วาม ะอาดอา าร
ถานที่ราช าร าจาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย า ชา รื่องถาย
อ าร าจาง มาบริ ารปอง ัน าจัดปลว รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ าธรรม นียมตางๆ ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน า ชารถ
ยนต า ชจาย น ารดา นิน ดีตาม พิพา ษา าจาง มาป าพาด
าย าติดตั้ง มอ ปลง าจาง ดิน าย าธรรม นียม ี่ยว ับ าร ฟฟา า
วางทอประปา าติดตั้งมาตรวัดน้า าจาง มา ดินทอ าปรับปรงระบบ
ประปาภายนอ ถานที่ราช าร า ช่าย น ารติดตั้ง ทรศัพท ละรับ ัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารปอง ัน ละ

ปญ ายา พติด น ถานศึ ษาฯลฯ

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารปอง ัน ละ
ปญ ายา พติด น ถานศึ ษา ดยมี า ชจายประ อบดวย
าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม าวั ด ละ
อป รณ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว อง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย
น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ปน ปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 116 ลาดับที่ 1
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รง าร ง ริม ละพัฒนา ณภาพชีวิต ด็ ปฐมวัย
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร ง ริม ละ
พัฒนา ณภาพชีวิต ด็ ปฐมวัย ดยมี า ชจายประ อบดวย
าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม าวั ด ละ
อป รณ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว อง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย
น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ปน ปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 154 ลาดับที่ 6

จานวน

10,000 บาท
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รง าร นับ นน า ชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

303,390 บาท

รวม

345,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

- าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)
จานวน 66,300 บาท พื่อจาย ปน าจัด าร รียน าร อน
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 2 ศนย (ศพด.วัด องพี่นอง
จานวน 27 น ศพด.วัด ง า จานวน 12 น
อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562)รวมจานวน 39 น
อัตรา นละ 1,700 บาท
- าอา าร ลางวัน จานวน 191,100 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ลางวัน อา ารวาง า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 2 ศนย (ศพด.วัด องพี่นอง 27 น ศพด.บาน ง า
12 น ( อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562) รวมจานวน 39 น
อัตรา นละ 20 บาท จานวน 245 วัน
- า ชจาย น ารจัด ารศึ ษา า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3 – 5 ปี)
นศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) จานวน 25,990 บาท พื่อจาย ปน า
นัง ือ รียน า รื่อง บบนั รียน ละ า ิจ รรมพัฒนาผ รียน
องศนยพัฒนา ด็ ล็ น ัง ัด จานวน 2 ศนย ดังนี้
- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200/ปี จานวน 4,600 บาท
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200/ปี จานวน 4,600 บาท
- า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300/ปี จานวน 6,900 บาท
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430/ปี จานวน 9,890 บาท
(ศพด.วัด องพี่นอง 17 น, ศพด.บาน ง า 6 น
( อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2562)
รวมจานวน 23 น อัตรา นละ 1,130 บาท
- า ชจายพัฒนาผประ อบวิชาชีพ รที่ ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็
ปน งิน 20,000 บาท พื่อจาย ปน า ชจาย น ารพัฒนา
ผประ อบวิชาชีพ ร น ัง ัด จานวน 2 น ๆ ละ 10,000 บาท
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 156
ลาดับที่ 10
ค่าวัสดุ
วั ดงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว ิ่ง อง รื่อง ชตาง ๆ
อป รณทา วาม ะอาด ฯลฯ บั ศนยพัฒนา ด็ ล็ น ัง ัด
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าอา าร ริม (นม)

จานวน

310,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

43,000 บาท

า ฟฟา

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย า ฟฟา นศนยพัฒนา ด็ ล็ / นที่ าธารณะที่ ปนทรัพย ิน อง
ราช าร รวมถึง า ชจายที่ตองชาระพรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี น
ิจ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม) า รับศนยพัฒนา
จานวน 74,800 บาท พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม)
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ น ัง ัด จานวน 2 ศนย
(ศพด.วัด องพี่นอง 27 น, ศพด. บาน ง า 12 น)
อัตรา นละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
- พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม) า รับ รง รียน น ัง ัด พฐ.
จานวน 235,700 บาท พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม)
า รับ รง รียน น ัง ัด พฐ. (ร.ร.วัด องพี่นอง 80 น
ร.ร.บาน ง า 43 น ) อัตรา นละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 )
นาที่ 155 ลาดับที่ 9

วั ด รื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปน งิน าวั ด รื่องดับ พลิงประ ภทวั ด ิ้น ปลืองราย ารที่ตอง
ชาระ ับ าวั ด ชน า น ง าประ ันภัย าติดตั้งอาทิ ชนถังดับ พลิง ล บอล
ดับ พลิงฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ปน าน้าประปา นศนยพัฒนา ด็ ล็ รือที่ าธารณะที่ ปน
ทรัพย ิน องทางราช าร รวมถึง า ชจายที่ตองชาระพรอม ัน ชน า
บริ าร าภาษี น ิจ าร ององ รป รอง วนทองถิน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

52,200 บาท

รวม

52,200 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

13,200 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ล็ นาด 2 บาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ นาด 2 บาน
จานวน 2 ต ๆ ละ 5,500 บาท
ดยมี ณลั ษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ละตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ ธันวา ม 2561
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 217
ลาดับที่ 10

พัดลม วนผนัง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อพัดลม วนผนัง นาด 16 นิ้ว
พรอมติดตั้ง จานวน 6 รื่อง รา า รื่องละ 2,200 บาท
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด องพี่นอง (รา ารวมภาษี
มล า พิ่ม) รา านอ นือบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ
ซึ่ง ม ามารถจัด า ด ตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ
จึงจัด าตามรา าทองตลาดซึ่ง ปน รา าที่ประ ยัด
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 217
ลาดับที่ 10
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รภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
ทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV
จานวน 2 รื่อง รา า รื่องละ 14,000 บาท า รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ น ัง ัด ดยมีลั ษณะดังนี้
1)ระดับ วามละ อียด ปน วามละ อียด องจอภาพ (Resolution)
1920 x 1080 พิ ชล
2) นาดที่ า นด ปน นาดจอภาพ ั้นต่า 40 นิ้ว
3) ดงภาพดวย ลอดภาพ บบ LED Backlight
4) ามารถ ชื่อตออิน ตอร น็ต ด (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI มนอย วา 2 ชอง พื่อ าร ชื่อมตอ ัญญาณภาพ
ละ ียง
6) ชองตอ USB มนอย วา 1 ชอง รองรับ ฟลภาพ พลง ละภาพยนตร
7) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) นตัว
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ละตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ
องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2561
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 218
ลาดับที่ 11

จานวน

28,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

492,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

492,000 บาท

จานวน

492,000 บาท

รวม

438,600 บาท

รวม

435,600 บาท

รวม

435,600 บาท

จานวน

393,600 บาท

งินอด นน วนราช าร
รง ารอา าร ลางวัน
- พื่อจาย ปน งินอด นน รง ารอา าร ลางวัน
จานวน 320,000 บาท
ับ รง รียน
ัง ัด านั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน
( พฐ.)
ด็ นั รียนชั้นอนบาล 1 – ป.6
รง รียนวัด องพี่นองจานวน 80 น
( อมล ณ วันที่ 10 มิ.ย.62)
อัตรา นละ 20 บาท จานวน 200 วัน
- พื่อจาย ปน งินอด นน รง ารอา าร ลางวัน
จานวน 172,000 บาท ับ รง รียน
ัง ัด านั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน
( พฐ.)
ด็ นั รียนชั้นอนบาล 1 – ป.6
รง รียนบาน ง า จานวน 43 น ( อมล ณ วันที่ 10 มิ.ย.62)
อัตรา นละ 20 บาท จานวน 200 วัน
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งินอด นน
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 157
ลาดับที่ 12
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งินอื่นๆที่จะ วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
าธารณ ละ ิ่ง วดลอม จานวน อัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา
าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561- 2563 ) ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย
านวณตั้งจาย วจานวน 12 ดือน
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งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงบริ าร อานวย
าร จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา ลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ) ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ด านั งานประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึงราย
จาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พอจัด า ิ่ง อง
ที่ ช น ารซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่
ตองชาระพรอม าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปน
ตน อาทิ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษ นาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดาน
ดา ตรายาง าตั้ง( ระดานดา )ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ าร ที่ตัด ฟม รื่องตัด
ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญ จภาพ ียน ผนที่ พระบรมฉายา
ลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนปายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน ผนปายจราจร
รือ ผนปายตางๆ มานปรับ ง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ
วน พระพทธรป พระบรมรปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ
ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล
มด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป PVC บบ น้ายาลบ
ระดาษ ระดาษ ระดาษ มบรรทัด ระดาษ ารบอน ระดาษ
ฟม มดบัญชี มดประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่
ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ อง ช น ารบรรจ ีบ อ น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชน น านั งานฯลฯ

จานวน

42,000 บาท

รวม

3,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

236,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

116,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

76,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนรายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร ชน าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ
รือระบบ นัง ือ า าจัด ิ่งปฏิ ล าระวางรถบรรท า ชาทรัพย ิน(ย
วน า ชาบาน) า ฆษณา ละ ผย พร(รายจาย ี่ยว ับ ารจาง ฆษณา ละ
ผย พรทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่งพิมพปายประชา
ัมพันธ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน า ชจาย น ารดา นิน ดีตาม า
พิพา ษา าจาง มาบริ าร ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว า
จาง มา รงานงาน น ารปอง ัน ละระงับ ร ระบาดฯลฯ ปน ปตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่มท 0808.2 /ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ
นัง ือ ระทรวงม าด ทย ดวนมาที่มท 0808.2 /ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง าร ง ริม ารมี วนรวม องชมชน น าร ัด ย ยะที่ตนทาง
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามพระราชบัญญัติรั ษา วาม
ะอาด ละ วาม ปนระ บียบ รียบรอย องบาน มือง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2560
ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ
ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ. ศ. 2557 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่
ี่ยว อง ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. ศ. 2561-2565
นาที่ 135 ลาดับที่ 7
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รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ นั บาฯ

จานวน

36,000 บาท

พื่อ ปน า ชจาย น ารดา นิน าร รง ารฯ ชน าจัดซื้อวั ซีน ละ
อป รณ น ารปอง น ละ วบ มพิษ นั บาตามจานวน นั / มวทั้งที่มี จา
อง ละ มมี จา อง ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล พ. ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ระ บียบ ระทรวง
ม าด ทยวาดวย า ชจาย น ารจัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ. 2561 - 2565 )
นาที่ 134 ลาดับที่ 3
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงานตาม
ป ติ ชน รื่องพน มอ วัน รื่องพนละอองฝอยฯลฯ ละทรัพย ินอื่นๆ
องทางราช าร
ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น ปลือง รายจายที่ตองชาระ
พรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน
งตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน
จาระบี น้ามัน รื่อง ถาน า ฯลฯ
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จานวน

30,000 บาท

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

พื่อจาย ปน งิน าวั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย ประ ภทวั ด งทน วั ด
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ดราย
จายจัด า ิ่ง องที่ ชซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ
รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้งอาทิ ชน ยา/ วชภัณฑ ละวั ดอป รณ น ารปอง ัน รือ
ร
ระบาดตางๆ ร ลือดออ ร พิษ นั บา ร วัดน รวมทั้ง ร ระบาด
อบัติ มฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

งินอด นน อ ชน
รง ารพระราชดาริดาน าธารณ
พื่อจาย ปน งินอด นน ับ ณะ รรม าร มบาน จานวน 6 มบานๆ
ละ 20,000 บาท พื่อ ับ ลื่อน รง ารพระราชดาริดาน าธารณ น
ิจ รรมตางๆ มี วาม มาะ ม ับบริบท องพื้นที่ า ชจาย น ารพัฒนา
ศั ยภาพดาน าธารณ องประชาชน น าร พิ่มพน วามร วาม ามารถ
ทั ษะ องประชาชน า ชจาย า รับ ารอบรม ารประชม ัมมนา าร
รณรง าร ผย พรประชา ัมพันธ รือ ิจ รรมอื่นๆที่ ี่ยว อง ับภาร ิจ อง
ตละ รง าร ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งินอด นน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
นะนา นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 157 ลาดับที่ 21
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ า าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าซั ฟอ า ชาอา าร ละที่ดิน าจาง มาทา วาม ะอาดอา าร
ถานที่ราช าร าจาง มาบริ ารตางๆ น าร ง ราะ ด็ ดอย อ า น
ตาบลตนตาล ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารชวย ลือผดอย อ า ผยา รภาย นตาบลตนตาล ฯลฯ

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,386,100 บาท

รวม

1,014,500 บาท

รวม

1,014,500 บาท

จานวน

691,500 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน า ตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆที่จาย วบ ับ งิน
ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
ชาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563 ) ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น าร วามชวย ลือประชาชนที่ ดรับ วาม ดือด
รอน รือ ม ามารถชวย ลือตน อง ด น ารดารงชีพ ดยอาจ ปน ิ่ง อง
รือจาย ปน งิน รือ ารจัดบริ าร าธารณะ พื่อ ารชวย ลือประชาชน
นระดับ ตพื้นที่ รือทองถิ่นตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2560
ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561 -2565) นาที่ 128 ลาดับที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงบริ าร อานวย
าร จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 -2563) ละ
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ดย านวณตั้งจาย ว
จานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ/พนั งานจางทั่ว ป ัง ัด
านั ปลัด ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่มท 0808.2/ ว 36 ลง
วันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่องประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่ว
ป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปี
งบประมาณ 2561 - 2563) ละที่
พิ่ม ติม านวณตั้ง จ ว
จานวน 12 ดือน

จานวน

261,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

20,000 บาท

รวม

360,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษที่มีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนตาบลพนั งานจาง ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย
วาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน
งินรางวัลประจาปีพนั งาน วนทองถิ่น ปนรายจายอื่น ององ รป รอง
วนทองถิ่นพ. ศ. 2557
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่ว ป ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ที่ มท
0808.2 /ว 1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่องประ าศ .จ. .ท ละ
.อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว ป ี่ยว ับ ลั ณฑ าร พนั งาน วนทอง
ถิ่นล จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถิ่น ดรับ งิน พิ่ม า
รองชีพ (ฉบับที่ 2) จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ น ผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563) ละที่
พิ่ม ติม านวณตั้ง จ ว
จานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ
ดยลั ษณะงาน วน ญตองปฏิบัติงาน นที่ตั้ง านั งาน ละ ดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช าร นที่ตั้ง านั งาน รือ ดยลั ษณะงาน วน ญตองปฏิบัติ
งานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละ ดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั
งาน รือ ดยลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงาน นลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ ด
ปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ด ผบริ าร พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ ดรับตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถิ่น(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ด ที่ 0422.3 /ว 257 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง
ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง ือ ระทรวงม าด ทยที่ มท
0809.3 /ว 4522 วันที่ 9 ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบาร
ง ารศึ ษา ละ า ลา รียน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000 บาท

รวม

135,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ ลม นัง ือ รือ าป นัง ือ า าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าซั ฟอ า ชาอา าร ละที่ดิน าจาง มาทา วาม ะอาดอา าร
ถานที่ราช าร าจาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย า ชา รื่องถาย
อ าร าจาง มาบริ ารปอง ัน าจัดปลว รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ าธรรม นียมตางๆ ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน า ชารถ
ยนต า ชจาย น ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง มาป าพาด
าย าติดตั้ง มอ ปลง าจาง ดิน าย าธรรม นียม ี่ยว ับ าร ฟฟา า
วางทอประปา าติดตั้งมาตรวัดน้า าจาง มา ดินทอ าปรับปรงระบบ
ประปาภายนอ ถานที่ราช าร า ช่าย น ารติดตั้ง ทรศัพท ละรับ ัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
พื่อจาย ปน า ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียม น าร ช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ช
จาย น าร ดินทาง ปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
พิ่ม ติม
ถึงปจจบัน
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าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ ชน าซอม ซมทรัพย ินวั ด รภัณฑตางๆ ซอม ซมรถยนต วน
ลาง/รถจั รยานยนต วน ลางฯลฯ ปน ปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ที่ มท 0808.2./ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ
ละอัตรา า ชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี น
ลั ษณะ า ช อยวั ด ละ า าธารณป ภ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว
อง
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน งิน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ ช น ารซอมบารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจาย
ที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน
อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษ นาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดาน
ดา ตรายาง าตั้ง( ระดานดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด
ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญ จภาพ ียน ผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนปิดปายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน ผน
ปายจราจร รือ ผนปายตางๆ มลี่ มานปรับ ง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ า
ตั้ง รือ วน พระพทธรป พระบรมรปจาลอง ระ ปา ตราชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มดซอง อ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปริ้น ทป PVC
บบ น้ายาลบ ระดาษ ระดาษ มบรรทัด ลิป ป ็ม
มด ระดาษ ารบอน ฟม มดบัญชี มดประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา
าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ อง ช น ารบรรจ ีบ
อ น้ามัน ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน น านั งาน ฯลฯ

จานวน

20,000 บาท

รวม

175,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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วั ด ฟฟา ละวิทย

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอมบารงทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม ร ฟน าตั้ง
ม ร ฟน ัว รง ฟฟา รื่องวัด ระ ฟฟา รื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร
า รับตรวจวงจร ฟฟา รื่องประจ ฟ ฟิว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟฟา ็ม ัดรัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตช ฟฟา ลอดวิทยทรานซิ ตอร ละ
ชิ้น วนวิทย ล ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า
ลอดฟลออ ร ซนต บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย รื่อง
รับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ ผงบัง ับทาง ฟ ฯลฯ
วั ด อ ราง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม า
วั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม
ตางๆ อน ีม ชะ ลง ียม ลื่อย วาน บ ม ทปวัดระยะ รื่องวัด
นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ น้ามันทา
ม ทิน นอร ีปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปน าว ทอน้า ละ
อป รณประปา ทอตางๆทอน้าบาดาลฯลฯ
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วั ดยานพา นะ ละ น ง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พือจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซม
บารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม
ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน
วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ
ลัตช ระจ งมน ล็อ พวงมาลัย ัญญาณ ฟ ระพริบ ัญญาณ ฟฉ ฉิน
รวยจราจร ยางรถยนต น้ามัน บร าย มล ฟิลม รอง ง บาะรถ
ยนต รื่องยนต(อะ ล) ชด ียรรถยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บ
พัด มอน้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจาย ลอถังน้ามัน ฟ นา ฟ บร อาน
จั รยานยนต ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัยฯ
ลฯ
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น ปลือง รายจายที่ตอง
ชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน
งตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามันจาระบี น้ามัน รื่อง ถาน า ฯลฯ า รับ รื่องจั ร ล ยาน
พา นะตางๆอง ารบริ าร วนจัง วัด พรรณบรี รือ นวยงานรัฐ/ อ ชน
อื่นที่มาชวยปฏิบัติงาน นพื้นที่ตาบลตนตาล
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน งิน าวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง รวมถึงราย าร พื่อประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด ราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษา ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง อาทิ ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลอง ละระวิง ฟิลม
ภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซม ระ ปา ลองถายรป พ ัน ี ระดาษ
ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด ฟิลม ลด ถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร วีดี อ ทป ผนซีดี)รป ี รือ าวดาที่ ดจา าร
ลาง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท
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วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน งิน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรง
วั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือจานบันทึ
อมล อป รณบันทึ อมล ทปบันทึ อมล ระดาษตอ นื่อง าย บิล
นวยประมวลผลฮารดดิ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ รื่อง อมพิว ตอร
ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิ้ล นวย
ประมวลผล ฮารดดิ ดน ชีดีรอม ดรฟ ผน รอง ง ผง ปนอั ระ รือ
ปนพิมพ มา มนบอรด มม มรี่ชิป รื่อง ระจาย ัญญาน ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

11,600 บาท

รวม

11,600 บาท

จานวน

11,600 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง ารอง ฟฟา
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ารอง ฟฟา นาด 1 KVA
รา า รื่องละ 5,800 บาท จานวน 2 รื่อง
ดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มี าลัง ฟฟาดานนอ มนอย วา 1 KVA (600 Watts)
2) ามารถ ารอง ฟฟา ด มนอย วา 15 นาที
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ละตาม ณฑรา า ลาง ละ
ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 218 ลาดับที่ 13
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

199,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอมบารงทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม ร ฟน าตั้ง
ม ร ฟน ัว รง ฟฟา รื่องวัด ระ ฟฟา รื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร
า รับตรวจวงจร ฟฟา รื่องประจ ฟ ฟิว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟฟา ็ม ัดรัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตช ฟฟา ลอดวิทยทรานซิ ตอร ละ
ชิ้น วนวิทย ล ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า
ลอดฟลออ ร ซนต บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย รื่อง
รับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ ผงบัง ับทาง ฟ ฯลฯ
วั ด อ ราง
จานวน

50,000 บาท

วั ด ฟฟา ละวิทย

พื่อจาย ปน งิน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม า
วั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม
ตางๆ อน ีม ชะ ลง ียม ลื่อย วาน บ ม ทปวัดระยะ รื่องวัด
นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ น้ามันทา
ม ทิน นอร ีปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปน าว ทอน้า ละ
อป รณประปา ทอตางๆทอน้าบาดาลฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

119,000 บาท

รวม

119,000 บาท

จานวน

119,000 บาท

รวม

240,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณป ภ
รง าร อ รางรางระบายน้าพรอมฝาตะ รง ล็ บริ วณ
างศาลาอ น ประ ง มที่ 4
พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้าพรอมฝาตะ รง ล็
บริ วณ างศาลาอ น ประ ง มที่ 4 วาง 0.30 มตร
ยาว 105 มตร ลึ 0.25 มตร ( รือมีพื้นที่ มนอย วา
31.50 ตาราง มตร) พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 101 ลาดับที่ 11
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารดา นิน ารปอง ัน ละ

ปญ ายา พติด

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ. 2561-2565)
นาที่ 126 นาลาดับที่ 3
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รง ารป ปอง ถาบัน า ัญ องชาติ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน ารับรอง าอา าร า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า ชจาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ า ชจายอื่นๆที่จา ปน
ละ ี่ยว อง า มาจัดนิทรรศ าร ฯลฯ ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย
วาดวย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ. ศ. 2559 ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
นาที่ 126 ลาดับที่ 5
รง ารฝึ อบรมอาชีพ พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารพัฒนา ตรีฯลฯ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ
. 2561-2565)
นาที่ 113 ลาดับที่ 2
รง ารศนยพัฒนา รอบ รัว นชมชนตาบลตนตาล
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ. ศ
. 2561-2565
นาที่ 125 ลาดับที่ 2
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รง าร ง ริม ละ นับ นน ราง วามปรองดอง ละ มานฉันท อง น นชาติ จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 /ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย าร บิ จาย า ชจาย น
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ. 2561-2565)
นาที่ 174 ลาดับที่ 2
รง ารอบรม าร ปญ า ารทจริต องภา รัฐฯลฯ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ
. 2561-2565)
นาที่ 175 ลาดับที่ 3
รง ารอบรมผ งอายตาบลตนตาล
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารฯ ชน า ชจาย ี่ยว ับ ละ าร
ต ตง ถานที่ า ชจาย นพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง ียน
ละอป รณ อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า ช
จายอื่นที่จา ปน น ารฝึ อบรมฯลฯ ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ. ศ. 2557 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ
. 2561-2565) นาที่ 125 ลาดับที่ 1

นา : 51/66

วันที่พิมพ : 12/9/2562 10:20:48

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

228,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

228,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นนศนยอานวย ารปอง ัน ละปราบปรามยา พติดจัง วัด พรรณบรี
(ศอ.ป .จ. พ.)
พื่อจาย ปน งินอด นน ับศนยอานวย ารปอง ัน ละปราบปรามยา
พติดจัง วัด พรรณบรี(ศอ.ป .จ. พ.) ตาม รง ารรณรง ปอง ัน
ละ ปญ ายา พติดพื้นที่จัง วัด พรรณบรี ประจาปี 2563
จานวน 50,000 บาท ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย งินอด
นน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. ศ. 2561 - 2565)
นาที่ 127 ลาดับที่ 7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง าร ง ัน ีฬาภาย นตาบลตนตาล
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร ง ัน
ีฬาภาย นตาบลตนตาล ดยมี า ชจายประ อบดวย
าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม าวั ด ละ
อป รณอื่น ๆ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน ละ
ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย าร บิ จาย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 122 ลาดับที่ 12
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รง าร ง ัน ีฬาระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร ง ัน
ีฬาระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น ดยมี า ชจาย
ประ อบดวย าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม
าวั ด ละอป รณอื่น ๆ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน ละ
ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย าร บิ จาย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 122 ลาดับที่ 13
รง ารจัด ิจ รรม ง ริม ด็ ละ ยาวชนฯลฯ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารจัด ิจ รรม
ง ริม ด็ ละ ยาวชน ดยมี า ชจาย
ประ อบดวย าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม
าวั ด ละอป รณอื่น ๆ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน ละ
ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย าร บิ จาย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 159 ลาดับที่ 3
รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติประจาปี

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารจัดงาน รง าร
วัน ด็ งชาติประจาปี ดยมี า ชจาย ชน
ารับรอง าอา าร ละ รื่องดื่ม า ชจาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ
า ชจายอื่นๆที่จา ปน ละ ี่ยว อง า ชจาย น ารประ วด รือ
ง ัน าจาง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ
า ชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว อง น าจัดงาน ฯลฯ
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย าร บิ จาย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 158 ลาดับที่ 1
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ค่าวัสดุ

รวม

48,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

230,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

230,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

วั ด ีฬา
พื่อจาย ปน งิน าวั ด ีฬา ประ ภทวั ด งทน
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น าร
ซอม ซมบารงรั ษา ามารถ ชงาน ดตามป ติ
รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน วงยาง
ล ฟตบอล ล ปิงปอง มตีปิงปอง ล ชรบอล
ม บตมินตัน ล บตมินตัน ม ทนนิ ล ทนนิ
ชือ ระ ดด ตะ รอ ตะ รา วาย ชรบอล ตา าย ีฬาฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารจัดงานรัฐพิธี วัน า ัญทาง ถาบันพระม า ษัตริยฯลฯ
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร
จัดงานรัฐพิธี วัน า ัญทาง ถาบันพระม า ษัตริย
ดยมี า ชจายประ อบดวย าบริ าร รง าร
าอา าร ละ รื่องดื่ม าวั ด ละอป รณอื่น ๆ ฯลฯ
รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง
ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย าร บิ จาย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รองทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 117 ลาดับที 1
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รง ารจัดงาน ง ริมวัฒนธรรมประ พณีทองถิ่น ละวัน า ัญทางศา นาฯลฯ จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร
จัดงาน ง ริมวัฒนธรรมประ พณีทองถิ่น ละ
วัน า ัญทางศา นา ดยมี า ชจายประ อบดวย
าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม
าวั ด ละอป รณอื่น ๆ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย าร บิ จาย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รองทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 118 ลาดับที่ 2
รง าร ง ริม ืบ านภมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร
ง ริม ืบ านภมิปญญาทองถิ่น ดยมี า ชจายประ อบดวย
าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม
าวั ด ละอป รณอื่น ๆ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม
อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 121 ลาดับที 9
รง าร ง ริม ณธรรมจริยธรรม ดย ช ลั า อน องศา นา ฯลฯ
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร
ง ริม ณธรรมจริยธรรม ดย ช ลั า อน
องศา นา ดยมี า ชจายประ อบดวย
าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม
าวั ด ละอป รณอื่น ๆ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย า ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม
อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 120 ลาดับที่ 7
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รง าร ืบ านประ พณีวัฒนธรรมทองถิ่น ทย-ญวณ "ประ พณี
ายน้า"

มพระทาง จานวน

150,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง าร
ืบ านประ พณีวัฒนธรรมทองถิ่น ทย-ญวณ
"ประ พณี มพระทาง ายน้า" ดยมี า ชจายประ อบดวย
าบริ าร รง าร าอา าร ละ รื่องดื่ม
าวั ด ละอป รณอื่น ๆ ฯลฯ รวมทั้ง า ชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยว อง ปน ปตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย
วาดวย าร บิ จาย า ชจาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน
ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รองทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 118 ลาดับที่ 3
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รง ารพัฒนา ลงทอง ที่ยวภาย นตาบลฯลฯ
พื่อจาย ปน า ชจาย น ารดา นิน รง ารพัฒนา
ลงทอง ที่ยวภาย นตาบล ชน าบริ าร รง าร
าอา าร ละ รื่องดื่ม าวั ด อป รณ รวมทั้ง า ชจาย
อื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง ฯลฯ ปน ปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน ปรา ฎตาม ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 183 ลาดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,724,000 บาท

รวม

2,724,000 บาท

รวม

2,724,000 บาท

จานวน

79,000 บาท

จานวน

135,000 บาท

า อ ราง ิ่ง าธารณป ภ
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 4 จานวน 2 จด
จดที่ 1 บริ วณดาน นาศาลาอ น ประ ง มที่ 4
จดที่ 2 บริ วณดาน างศาลาอ น ประ ง มที่ 4
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 4 จานวน 2 จด
จดที่ 1 บริ วณดาน นาศาลาอ น ประ ง มที่ 4 วาง 3.20 มตร
นา 0.15 มตร ยาว 17 มตร ( รือมีพื้นที่ มนอย วา 54.40
ตร.ม.) จดที่ 2 บริ วณดาน างศาลาอ น ประ ง มที่ 4 วาง
3.20 มตร นา 0.15 มตร ยาว 23 มตร ( รือมีพื้นที่ มนอย
วา 73.60 ตร.ม.) ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติม
ถึงฉบับปจจบัน ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 94 ลาดับที่ 141

รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ จา บริ วณ างบานนางวรรณา
ศร ง ถึงบริ วณ างบานนายมั่น พรายยง มที่ 5
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ จา บริ วณ างบาน
นางวรรณา ศร ง ถึงบริ วณ างบานนายมั่น พรายยง มที่ 5
วง 3 มตร ยาว 75 มตร นา 0.15 มตร ( รือมีพื้นที่ มนอย วา
225 ตร.ม.) พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร ปน ปตามพระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติม
ถึงฉบับปจจบัน ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 96 ลาดับที่ 149
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รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ จา บริ วณ ย ถนนชลประทาน
ถึง างบานนาย ว ช าน มที่ 5

จานวน

202,000 บาท

จานวน

425,000 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ จา บริ วณ ย ถนนชล
ประทานถึง างบานนาย ว ช าน มที่ 5 วง 3 มตร
ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร ( รือมีพื้นที่ มนอย วา
300 ตร.ม.) พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 95 ลาดับที่ 147

าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
รง ารซอม ซมถนน ดยลง ิน ล ลบ ลมบอพรอมปรับ ลี่ย
จา บริ วณ างที่นานาย ารวม ปย งิน ถึงบริ วณ ด ตตาบลตนตาล
ติดตอตาบลบางตะ ียน มที่ 6
พื่อจาย ปน าซอม ซมถนน ดยลง ิน ล ลบ ลมบอพรอม
ปรับ ลี่ยจา บริ วณ างที่นานาย ารวม ปย งิน ถึงบริ วณ ด
ตตาบลตนตาลติดตอตาบลบางตะ ียน มที่ 6
วาง ฉลี่ย 3 มตร ยาว 2,496 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร
( รือมีปริมาตร ิน ล มนอย วา 748.80 ลบ.ม.)
พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติม
ถึงฉบับปจจบัน ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 86 ลาดบที่ 117

นา : 58/66

วันที่พิมพ : 12/9/2562 10:20:49

รง ารซอม ซมถนน ดยลง ิน ล ลบ ลมบอพรอมปรับ ลี่ยจา
บริ วณ ะพาน ามตาบลถึงบริ วณ างบานนางยม ผิว ลี้ยง มที่ 1

จานวน

350,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมถนน ดยลง ิน ล ลบล ลมบอพรอมปรับ ลี่ย
จา บริ วณ ะพาน ามตาบลถึงบริ วณ างบานนางยม ผิว ลี้ยง
มที่ 1 วาง ฉลี่ย 3.00 มตร ยาว 2,060 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร ( รือมีปริมาตร ิน ล มนอย วา 618 ลบ.ม.)
พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติม
ถึงฉบับปจจบัน ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 55 ลาดับที่ 5

รง ารซอม ซม ะพาน ล็ บริ วณ าม ลอง มพระประจั ษ มที่ 6
พื่อจาย ปน าซอม ซม ะพาน ล็ บริ วณ าม ลอง
มพระประจั ษ มที่ 6 (รป บบ ละราย ารตามที่ อบต. า นด)
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 86
ลาดับที่ 118

รง ารซอม ซม ลถนน ดยป า ็ม มพรอมลง ิน ล ลี่ย ตง
บริ วณ างบานนาย ร นอยมณี มที่ 5
พื่อจาย ปน าซอม ซม ลถนน ดยป า ็ม มพรอมลง ิน ล
ลี่ย ตงบริ วณ างบานนาย ร นอยมณี มที่ 5
(รป บบ ละราย ารตามที่ อบต. า นด) ปน ปตาม
พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ละที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) นาที่ 79 ลาดับที่ 94
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รง ารซอม รางถนน อน รีต ริม ล็ จา ย างบานนายจรง ณร ว
ถึงบานนายวินัย มา ะจันทร มที่ 3

จานวน

518,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม รางถนน อน รีต ริม ล็ จา ย างบาน
นายจรง ณร ว ถึงบานนายวินัย มา ะจันทร มที่ 3
วาง 3 มตร ยาว 300 มตร นา 0.15 มตร ( รือมีพื้นที่
มนอย วา 900 ตร.ม.) พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 92 ลาดับที่ 135

รง ารติดตั้งบาน นาตางมงลวดบริ วณศนยพัฒนา ด็ ล็
รง รียนวัด องพี่นอง มที่ 3
พื่อจาย ปน าติดตั้งบาน นาตางมงลวดบริ วณ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัด องพี่นอง มที่ 3
(รป บบ ละราย ารตามที่ อบต. า นด)
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 161 ลาดับที่ 5
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รง ารปรับปรง องประชมอง ารบริ าร วนตาบลตนตาล มที่ 3

จานวน

421,000 บาท

จานวน

485,000 บาท

รวม

205,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

205,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าปรับปรง องประชมอง ารบริ าร วนตาบลตนตาล
มที่ 3 นาด วาง 6 มตร ยาว 25 มตร ( รือมีพื้นที่ มนอย วา
150 ตร.ม.) พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจบัน
ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 173
ลาดับที่ 6

รง ารปรับปรงอา ารอ น ประ ง

มที่ 2

พื่อจาย ปน าปรับปรงอา ารอ น ประ ง มที่ 2
นาด วาง 6 มตร ยาว 25 มตร
(รป บบ ละราย ารตามที่ อบต. า นด)
พรอมปายประชา ัมพันธ รง าร
ปน ปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่
พิ่ม ติม
ถึงฉบับปจจบัน ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 173 ลาดับที่ 3

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนรายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร อาทิ ชน าจาง มา น าร าจัด
วัชพืช/ผั ตบชวา/ ดลอ ลองภาย นตาบล ฯลฯรวมทั้ง าจาง มาบริ าร
ตางๆที่ ี่ยว อง
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ค่าวัสดุ

รวม

105,000 บาท

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น ปลือง รายจายที่ตอง
ชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้งอาทิ ชน
น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน
จาระบี น้ามัน รื่อง ถาน า ฯลฯ
วั ด าร ษตร

จานวน

100,000 บาท

งานกิจการประปา

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

270,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด าร ษตร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษา ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่
ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง
อาทิ ชน ียว ปริง อร จอม มน จานพรวน ผาน ถ ระทะ าดชี่พรวนดิน
ระ วาง ถว รื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ อวน ระชัง ปย ยาปอง ัน
ละ าจัดศัตรพืช ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตวพันธ ัตวปี ละ ัตว
น้า น้า ชื้อพันธ ัตว วั ด พาะชาอป รณ น าร ยายพันธพืช ชน บมีด ชือ
ผา บ รือผาพลา ติ นา า ปอง ัน พิษฯลฯ
แผนงานการพาณิชย์

าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ ชน าซอม ซมทรัพย ินวั ด รภัณฑตางๆ องทางราช าร ฯลฯ
ปน ปตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2./ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา า ชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปี นลั ษณะ า ช อยวั ด ละ า าธารณป ภ ละ
นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด ฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ลรวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด ปลงตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอมบารงทรัพย ิน
ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม ร ฟน าตั้ง
ม ร ฟน ัว รง ฟฟา รื่องวัด ระ ฟฟา รื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร
า รับตรวจวงจร ฟฟา รื่องประจ ฟ ฟิว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟฟา ็ม ัดรัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตช ฟฟา ลอดวิทยทรานซิ ตอร ละ
ชิ้น วนวิทย ล ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า
ลอดฟลออ ร ซนต บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย รื่อง
รับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ ผงบัง ับทาง ฟ ฯลฯ
วั ด อ ราง
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม า
วั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ม
ตางๆ อน ีม ชะ ลง ียม ลื่อย วาน บ ม ทปวัดระยะ รื่องวัด
นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ น้ามันทา
ม ทิน นอร ีปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ น ปรงทา ี ปน าว ทอน้า ละ
อป รณประปา ทอตางๆทอน้าบาดาลฯลฯ
วั ดอื่น

10,000 บาท

วั ด ฟฟา ละวิทย

พื่อจาย ปน งิน าวั ดอื่น ประ ภทวั ด งทน รวมถึงรายจาย พื่อประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ ช น ารซอม ซม
บารงรั ษาทรัพย ิน ามารถ ชงาน ดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม
ับ าวั ด ชน า น ง
าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน มิ ตอรน้า ลอรีน าร ม ละวั ด
อื่นที่จา ปน ี่ยว ับ ิจ ารประปาฯลฯ

จานวน
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

8,358,190 บาท

รวม

8,358,190 บาท

รวม

8,358,190 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม รณีประ บอันตราย รือ จ็บ
ป่วย ทพพลภาพ ตาย ละ ลอดบตร ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติประ ัน
ัง ม พ.ศ. 2533 นอัตรารอยละ 5 อง าจางพนั งานจาง งิน พิ่ม า รอง
ชีพ าจางชั่ว ราว ดยปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต
0809.5 /ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละประ าศ ณะ รรม าร าร
พนั งาน รื่องมาตรฐานทั่ว ป ี่ยว ับพนั งานจาง
งิน มทบ องทน งินทด ทน
จานวน

3,000 บาท

า ฟฟา
พื่อจาย ปน า ฟฟา า รับ ิจ ารประปาตาบลตนตาลฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษา รือปรับปรงระบบประปา รือทรัพย ิน
อื่นๆ องทางราช าร พื่อ ามารถ ชงาน ดตามป ติ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทน งินทด ทน ตามพระราชบัญญัติ องทน งินทด
ทน พ.ศ. 2537
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พื่อ วาม ม รอง
ล จางที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ญ ายอัน นื่องมาจา ารทางาน
นายจาง ดย านวณ นอัตรารอยละ 0.2 อง าจางทั้ง
ปี (ม รา ม-ธันวา ม)

นา : 64/66

วันที่พิมพ : 12/9/2562 10:20:49

บี้ยยังชีพผ งอาย

จานวน

5,992,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร ผ งอายที่มีอาย 60 ปีบริ
บรณ ึ้น ปที่มี ณ มบัติ รบถวน ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย ลั
ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 ละ ด ึ้นทะ บียน อรับ บี้ยยังชีพ ว ับอง รป รอง วนทองถิ่น ว
ลว ดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบ ั้นบัน ด วน ต วน อง งิน ริ่มที่
อง รป รอง วนทองถิ่นดา นิน ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ ระทรวง
ม าด ทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ ดดา นิน ารมา อน ชฐาน อมลจานวนตามประ าศ
บัญชีรายชื่อผมี ิทธิ์รับ บี้ยยังชีพผ งอายประจาปีงบประมาณตามระ บียบ อง
ทางราช าร ดย านวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปียอน ลัง ละ อมล
จานวนผ งอายที่ ดบันทึ นระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมล บี้ยยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศรายชื่อฯ ดยดา นิน ารจาย บี้ย
ยังชีพผ งอาย ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ปน ารดา นิน ารตามภาร ิจถาย
อนมาตรา 16 งพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานา
จ พ.ศ. 2542 ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จานวน

1,152,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ าร
นพิ ารที่มี
ิทธิ์ตาม ลั ณฑที่ า นดที่ ด ดง วามจานง ดย าร อ ึ้นทะ บียน พื่อ
อรับ งิน บี้ย วามพิ าร ว ับอง รป รอง วนทองถิ่น ลว ตามมติ ณะ
รัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557 วน ต น วน อง งิน พิ่มที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นดา นิน ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ ระทรวง
ม าด ทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ ดดา นิน ารมา อน ดย ชฐาน อมลจานวน นพิ าร
ตามประ าศบัญชีรายชื่อผมี ิทธิ์รับ งิน บี้ย วามพิ ารประจาปีงบประมาณ
ตามระ บียบ องทางราช าร ดย านวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปียอน
ลัง ละ อมลจานวน นพิ ารที่ ดบันทึ นระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน
อมล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศรายชื่อ ดยดา นิน
ารจาย งิน บี้ย วามพิ าร ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย วามพิ าร นพิ าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ปน ารดา นิน
ารตามภาร ิจ ป อนมาตรา 16 งพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจพ. ศ. 2542 ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน นับ นน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผป่วย อด
ผป่วย อด
ที่ พทย ดรับรอง ละทา ารวินิจฉัย ลว ละมี วาม ปนอยยา จน รือถ
ทอดทิ้ง าดผอป าระด ล ม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน อง ด ดยผป่วย
อด ที่มี ิทธิ์ ดรับ บี้ยยังชีพ นละ 500 บาทตอ ดือนทั้ง 12 ดือน ปน าร
ดา นิน ารตามภาร ิจถาย อนมาตรา 16 งพระราชบัญญัติ า นด ผน
ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ละระ บียบ ระทรวงม าด ทย
วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2548
ารองจาย
จานวน

766,190 บาท

พื่อจาย ปน า ชจาย น รณีที่ ม ามารถ าด ารณ ดลวง นา น รณีจา ปน
พียงพอตอ าร ผชิญ ต าธารณภัยตลอดปี ดยนา ป ชจาย พื่อ รณีฉ
ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น ชนอท ภัย วาตภัย ฯลฯ รือ พื่อบรร ทาปญ า
วาม ดือดรอน องประชาชน ปน วนรวม ตามระ บียบ ระทรวงม าด ทยวา
ดวยวิธีงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน อ 19 ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย า ชจาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ. ศ
. 2560 ละที่
พิ่ม ติมถึงปจจบัน ละ นัง ือ ระทรวงม าด ทยดวน
มา ที่ มท 0313.4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545 นัง ือ ระทรวง
ม าด ทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2 /ว 82 ลงวัน
ที่ 15 ร ฎา ม 2559 นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าด ทย ดวนที่
ด ที่ มา 0808.2 /ว 0684 ลงวันที่ 8 มภาพันธ 2560 นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2 /ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตลา ม 2560 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
รายจายตาม อผ พัน
งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชนตาบลตนตาล
พื่อจาย ปน งิน มทบ
องทน วั ดิ ารชมชนตาบลตนตาล ดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0891.4 /ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 ิง า ม 2553 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง

จานวน

100,000 บาท
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งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพอง ารบริ าร วนตาบลตนตาล

จานวน

65,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ
องทน ลั ประ ัน ภาพอง ารบริ าร วน
ตาบลตนตาล ตามระ บียบ ระทรวง นัง ือ ระทรวงม าด ทยวาดวย ารตั้ง
งบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทน พ. ศ
. 2561 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว
119 ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.3 /1514 ลงวันที่ 26 ร ฎา ม 2554 ละ นัง ือ
ั่ง ารตางๆที่ ี่ยว อง
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

160,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ อง าราช าร วนทองถิ่น ( บ
ท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 ดย านวณตั้งจาย นอัตรารอยละ1 องงบประมาณ ารรายรับท
ประ ภทประจาปี ละมิ นารายรับประ ภทพันธบัตร งิน งินที่มีผอทิศ
ละ งินอด นนมารวม นวณ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าด ทย
วาดวย งินบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546

