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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลบานบา
อา ภอ ดอนตาล จัง วัดมุ ดา าร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,818,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,468,400 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,777,720 บาท

รวม

2,052,720 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนของผูบริ าร ไดแ
- นาย ฯ
จานวน 1 ตาแ นง
ดือนละ 20,400 บาท
- รองนาย ฯ จานวน 2 ตาแ นง
ดือนละ 11,220 บาท
ตามระ บียบ มท.วาดวย งินคาตอบแทน
นาย รองนาย ประธาน ภา รองประธาน ภา
มาชิ ภา ลขานุ ารนาย และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของผูบริ าร ไดแ
- นาย ฯ จานวน 1 ตาแ นง
ดือนละ 1,750 บาท
- รองนาย ฯ จานวน 2 ตาแ นง
ดือนละ 880 บาท
ตามระ บียบ มท.วาดวย งินคาตอบแทน
นาย รองนาย ประธาน ภา รองประธาน ภา
มาชิ ภา ลขานุ ารนาย และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษใ แ
- นาย ฯ
จานวน 1 ตาแ นง
ดือนละ 1,750 บาท
- รองนาย ฯ จานวน 2 ตาแ นง
ดือนละ 880 บาท
ตามระ บียบ มท.วาดวย งินคาตอบแทน
นาย รองนาย ประธาน ภา รองประธาน ภา
มาชิ ภา ลขานุ ารนาย และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ แ
- ลขานุ ารนาย ฯ จานวน 1 ตาแ นง
ดือนละ 7,200 บาท
ตามระ บียบ มท.วาดวย งินคาตอบแทน
นาย รองนาย ประธาน ภา รองประธาน ภา
มาชิ ภา ลขานุ ารนาย และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ใ แ บุคคลดังตอไปนี้
1) คาตอบแทน ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ดือนละ 11,220 บาท
2) คาตอบแทน รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ดือนละ 9,180 บาท
3) คาตอบแทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 12 ตาแ นง ดือนละ 7,200 บาท
4) คาตอบแทน ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ดือนละ 7,200 บาท
ตามระ บียบ มท.วาดวย งินคาตอบแทน
นาย รองนาย ประธาน ภา รองประธาน ภา
มาชิ ภา ลขานุ ารนาย และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

จานวน

1,368,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
1. พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน และ งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปีใ แ พนั งาน จานวน 12 ดือน
และตามแผนอัตรา าลัง ประ าศ อบต. รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน
และผลประโยชนตอบ ทนอื่น
1. ปลัด อบต. 1 ตาแ นง
2. ัว นา านั ปลัด 1 ตาแ นง
3. นิติ ร 1 ตาแ นง
4. พัฒนาชุมชน 1 ตาแ นง
5. นั วิ คราะ นโยบาย ละแผน 1 ตาแ นง
6. นั ทรัพยา รบุคคล 1 ตาแ นง
7. นั วิชา ารศึ ษา 1 ตาแ นง
8. จาพนั งานป้อง ันฯ 1 ตาแ นง
9. จาพนั งานธุร าร 1 ตาแ นง
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วน
ทองถิ่น

รวม

3,725,000 บาท

จานวน

2,420,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
งินคาตอบ ทนนั บริ ารงาน ระดับ 8
งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มจามคุณวุฒิ
ที่ พ. รับรอง งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ูรบ (พ. .ร.)
- ตาแ นง ปลัด อบต. 7,000 บาท
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง ลั ณฑ ารใ ขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
ไดรับ งินคาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน
3. นัง ือ มท 0809.3/ว 28 ลว.16 .พ.2548 รื่อง
แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคาตอบแทนนอ นือ
จา งิน ดือน( ารใ ขาราช ารระดับ 8 ขึ้นไปไดรับ งิร พิ่ม)
งินประจาตาแ นง

จานวน

126,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
- ปลัด อบต. 7,000 บาท
- ัว นา านั ปลัด 3,500 บาท
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ ขาราช าร รือพนั งาน
ทองถิ่นไดรับ งิน คาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

950,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป
ขององค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

145,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป องค ารบริ าร วนตาบล
งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จานวน 12 ดือน
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค รป ครอง
วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบล ดังนี้
1. คาตอบแทนคณะ รรม ารดา นิน ารซื้อ รือ ารจาง
คณะ รรม ารตรวจ ารจาง ผูควบคุมงาน อ ราง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
2. งิน มนาคุณวิทยา รใน ารฝึ อบรมใ ความรู
3. รณี งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษฯ ( งินรางวัล)
4. ผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนตอ อบต. ที่ ขาลั ษณะ
ละมี ิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
5. งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง ป็นคาตอบแทน า รับ
ผูที่ไดรับ ารแตงตั้งใ ปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาทองถิ่น รือ ผูบริ ารทองถิ่น รือ รณีอื่นที่ ขาลั ษณะ
คาตอบแทน
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายอื่นของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. นัง ือ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558
รื่องประ าศ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งานทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2558
3. ตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว 156
ลว. 19 ันยายน 2560 รื่อง คาตอบแทนคณะ รรม ารดา นิน
ารซื้อ รือ ารจาง
4. ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง วาดวย ารใชจาย งินใน
าร ลือ ตั้งฯ พ.ศ.2561

รวม

2,690,680 บาท

รวม

360,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ใ แ พนั งาน อบต. พนั งานจางและผูที่มี ิทธิ์ บิ ได
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง ือ มท0808.4/ว1562 ลงวันที1่ 5พฤษภาคม2550
รื่อง าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วล
ราช ารของพนั งานทองถิ่น
คา ชาบาน

จานวน

270,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ที่มี ิทธิ์ บิ ได
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 และแ ไข พิ่ม ติม
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3. นัง ือ ระทรวง ารคลังดวยที่ ุด ที่ ค0408.5/ว34
ลงวันที่ 10 มษายน2561 รื่อง ารใชใบ ร็จรับ งินจา
ชองทาง ารใ บริ ารดานอิ ล็ ทรอนิ ป็น ลั ใน าร
ประ อบ าร บิ คา ชาบาน
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30พฤษภาคม2561
รื่อง ารใชใบ ร็จรับ งินจา ชองทาง ารใ บริ าร
ดานอิ ล็ ทรอนิ ป็น ลั ใน ารประ อบ าร บิ
คา ชาบาน
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,473,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ แ
พนั งาน วนตาบล ผูบริ ารและผูมี ิทธิ บิ งิน
ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ป็นไปตาม
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนทองถิ่น(ฉบับที3่ )
พ.ศ.2549
2. นัง ือ รมบัญชี ลางดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว257
ลว.28 ม.ย.2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง
ารศึ ษาและคา ลา รียน
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่
18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดี าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. คาธรรม นียม
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ คาธรรม นียมศาล
รือคาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา
ที่ ขาลั ษณรายจายประ ภทราย ารคาธรรม นียม
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มิ.ย. 2561
รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น
3. ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย ขององค ารป ครอง วน
ทองถิ่น

นา : 10/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

2. คาถาย อ าร ละจัดทา ขา ลม อ าร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร า นา อ าร ารจัดทา อ าร
าร ขา ลม อ ารตางๆ รายงาน ารประชุม อ าร รุปผล
ารดา นินงาน อ ารรายงานผล ารดา นินงาน ที่จา ป็น
ใน ารปฏิบัติงานของ อบต. ชน แผนตางๆ ขอบัญญัติ
ฎระ บียบ ขอบังคับ ของอบต. และ อ ารตางๆ
ที่มีความจา ป็นตองดา นิน ารใน ารดา นิงาน
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มิ.ย. 2561
รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น
3. คาจางจัดทาป้ายประชา ัมพันธตางๆ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางจัดทาป้ายประชา ัมพันธตางๆ
และรายจายอื่นๆที่ ขาลั ษณะ ที่มีความจา ป็น
ตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 11/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

4. คาจัดทาประ ันภัยรถยนตราช าร

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจายใน ารจัดทาประ ันภัยรถยนต วน ลาง ของ
ของ อบต. ที่ไดขึ้นทะ บียน ป็นครุภัณฑและ ป็นไปตาม
ลั ณฑของรถราช ารที่ ามารถจัดทาประ ันภัย
รถยนต ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดทา
ประ ันภัยทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติคุมครองผูประ บภัยจา รถ พ.ศ.2535
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใชและ ารรั ษา
รถยนต ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
4.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2562
5. ชาพื้นที่ ว็บไซต

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ชาพื้นที่ ว็บไซด ในระบบ
อิน ทอร น็ตของ อบต. และรายจายอื่นๆที่ ขาลั ษณะ
ที่มีความจา ป็นตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มิ.ย. 2561
รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 12/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

6. คา าจัด ิ่งปฏิ ูล

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางตั ิ่งปฏิ ูลฯ ที่อยูในความดูแล
ของ อบต. และรายจายอื่นๆ ที่ ขาลั ษณะ
ที่มีความจา ป็นตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มิ.ย. 2561
รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น
7. คาจาง ารวจความพึงพอใจของประชาชนใน ารใ บริ าร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางใน าร ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ใน ารใ บริ ารประชาชน รือ ารป ิบัติงาน ของ อบต.
ป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติขอมูลขาว ารทางราช าร พ.ศ.2540
2.พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร
ิจ ารบาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
8. คาจาง มาบริ าร

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารอัน ี่ยว นื่องใน ารดา นิน
ิจ ารทั่วไปของ อบต. ชน ทาความ ะอาด านั งาน
ารดูแลทรัพย ิน คาจางยาม คาจาง มาซอมแซม
คาจาง มาจัด ็บขอมูล ารจางจัดทา อ ารขอมูล
และ ารจาง มาอื่นๆ ที่มีความจา ป็น
ป็นภาร ิจตามอานาจ นาที่ของ อบต.
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2562
2. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มิ.ย. 2561
รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 13/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
1) คารับรอง
- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบุคคล/คณะบุคคล
นวยงานอื่น รือบุคคลภายนอ ที่มา ยี่ยมชม ดูงาน
ารตรวจราช าร าร งมอบ ิ่งของ รือ ารบริจาค
ใ แ อบต. ชน คาของขวัญ/ของที่ระลึ ะ ชา
ระ ชาดอ ไม อา าร อา ารวาง ครื่อง ดื่ม
คาพิมพ อ าร ฯลฯ ป็นตน รวมทั้งคาบริ าร และ
คาใชจายอื่นๆที่มีความจา ป็น ี่ยวของที่ตองดา นิน าร
2) คา ลี้ยงรับรอง
- พื่อจาย ลี้ยงรับรอง ารประชุม ภา รือ คณะ รรม าร
รือคณะอนุ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้ง ป็น ารรับรอง
อา าร อา ารวาง ครื่อง ดื่ม ฯลฯ ป็นตน รวมทั้ง
คาบริ ารและคาใชจายอื่นๆ ที่มีความจา ป็น
ี่ยวของที่ตองดา นิน าร ตามระ บียบฯ รือ
นัง ือ ั่ง าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององคื รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. นัง ือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที2่ 8 ร ฎาคม 2548
รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งินคารับรอง
รือคา ลี้ยงรับรองขององค รป ครอง วนทองถิ่น
3. นัง ือ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม2548
รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งินคารับรอง รือ
คา ลี้ยง

จานวน

30,000 บาท

นา : 14/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาชดใชคา ีย าย รือ ินไ มทดแทน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชดใชคา ีย าย รือ ินใ มทดแทน
ใ แ ผู ีย าย
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 รื่อง าร ง งินคืน องทุน
ทด ทนผูประ บภัย รณีรถองค รป ครอง วนทองถิ่น
อใ ิดความ ีย าย
คาใชจายโครง ารจิตอา า พื่อพัฒนาชุมชน

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารจิตอา า พื่อพัฒนาชุมชน
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 4 ลาดับ)

นา : 15/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาใชจายโครง าร ง ริมคุณธรรมจริยธรรม
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริมคุณธรรมจริยธรรม
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)

จานวน

20,000 บาท

นา : 16/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาใชจายโครง ารอบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ าร
ปฏิบัติงานของบุคลา ร อบต.บานบา

จานวน

350,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

- พื่อใช ป็นคาใชจายโครง ารอบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงานของบุคลา ร อบต.บานบา
โดย ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)
คาใชจายใน ารจัดซื้อ/จัด าพวงมาลา ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม
พวงมาลา พานพุมดอ ไม ด ฯลฯ
- พื่อ ป็นคาใชจายในใน ารจัด า คาพวงมาลัย พวง รีด
พาดดอ ไม ระ ชาดอ ไม ชอดอ ไม รวมถึง คาวั ดุตางๆ
คาจัดทา และคาใชจายที่จา ป็น ี่ยวของ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562

นา : 17/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาใชจายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้ง/ ลือ ตั้งซอม ถ./ผถ.
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ลือ ตั้งของ อบต.
ตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด ( รณีครบวาระ
ยุบ ภา แทนตาแ นงวาง รือ าร ั่งใ มี าร ลือ ตั้งใ ม
และ รณีอื่นๆ) โดยจาย ป็น คาใชจายตางๆ ชน
ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณใน าร
จัด าร ลือ ตั้ง คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาป้าย คาตอบแทน
คณะ รรม าร งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
ป็นคาตอบแทน า รับผูที่ไดรับ ารแตงตั้งใ ปฏิบัติ
นาที่ ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือ
ผูบริ ารทองถิ่น รือ รณีอื่นที่ ขาลั ษณะคาตอบแทน
คาใชจายอื่นๆที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องใน ารจัด ลือ ตั้ง
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือ
ผูบริ ารทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง วาดวย ารใชจาย
งินใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2561
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)

จานวน

500,000 บาท

นา : 18/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและ ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและ
คาใชจาย ใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา ชน คาลงทะ บียน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทางคาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร
จอดรถทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม
ใน ารใช นามบิน คา บี้ย ลี้ยงพยาน และคาใชจายอื่นๆ
อัน ี่ยว นื่อง ับ าร ดินทางไปราช ารของคณะผูบริ าร
มาชิ ภา พนั งาน และพนั งานจาง รือบุคคลอื่น
ที่มี ิทธิ์ บิ ไดที่ไดรับคา ั่งอนุมัติใ ดินทางไปราช าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ดินทางไปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน (ฉับบที่ 4 พ.ศ.2561)
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

จานวน

150,000 บาท

นา : 19/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาใชจายใน ารฝึ อบรมวินัย บื้องตน า รับพนั งาน วนตาบล
พนั งานครู
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรมวินัย บื้องตน
า รับพนั งาน วนตาบล พนั งานครู
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)

จานวน

20,000 บาท

นา : 20/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน รือครุภัณฑ
พื่อใ ามารถใชงานได ป็นป ติ รือใ อยูใน ภาพ ดิม
ป็น ารซอมบารุงป ติ ารซอม ลาง (ย วนโครง รางขนาด
ใ ญของครุภัณฑ รือ ารปรับปรุงที่ดิน ิ่ง อ รางใ มีมูลคา พิ่ม
ขึ้น) ชน ครื่องปริ้น ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร
ครื่องตัด ญา ครื่องคอมพิว ตอร ตู โต๊ะ รถยนต วน ลาง
รถจั รยานยนต ารซอมแซมบรรได องน้า ประตู นาตาง
ที่ชารุด ึ รอใ ามารถใชงานได ป็นป ติ ตาม ภาพ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

200,000 บาท

นา : 21/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ านั งาน ชน นัง ือ มุด าว
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจาง ชน วาร าร นัง ือพิมพ
ที่ถูพื้น น้าดื่มบริ ารประชาชน าอี้พลา ติ ครื่องคิด ลข
พระบรมรูปจาลอง ตะแ รงวาง อ าร พระบรมฉายาลั ษณ
ธงชาติ น้า มึ ปรินท ตลับผง มึ ระดาษ ดิน อ ปา า
แฟ้ม รรไ รคลิป ทป ระดาษคารบอน ตรายาง ซอง อ าร
น้ายาลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็
ที่ จาะ ระดาษขนาด ล็ อา รแ ตมป์ ของใชใน ารบรรจุ
ีบ อ มุดประวัติขาราช าร รือวั ดุที่มีความจา ป็นตอง
ใชใน ารปฏิบัติราช าร ารดา นินงานใน านั งาน ฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

457,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

นา : 22/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอดไฟฟ้า
ปลั๊ ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิว ายไฟฟ้าไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ัวแรงไฟฟ้า ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
ครื่องประจุไฟ ทปพัน ายไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า
วิ ชไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ชนซ บร อร ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
วั ดุงานบานงานครัว
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุงานบานงานครัว ชน ไม วาด
ถวยชาม ชอน อม แ วน้า มอ ตะ ลิว จานรอง ระจ งา
มีด ถัง ระติ น้าแข็ง มอ ุงขาวไฟฟ้า ระติ น้ารอน
ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น บู น้ายาลางจาน น้ายาถูพื้น
ผาปูโต๊ะ ฯลฯ ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ
ดิม มื่อใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 23/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ป็นคา พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตางๆ ชน
ทอตางๆ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน วอร นียรคาลิป ปอร
ตลับ มตร ี แปรงทา ี ปูนซี มนต ปูนขาว ทราย
อิฐ รือซี มนบล็อ ัง ะ ี ตะปู คอน คีม ชะแลง
ลื่อย ิ่ว ขวาน ทปวัดระยะ ลู ดิ่ง วาน โถ วม
อางลางมือ ราวพาดผา น้ามันทาไม ทอน้า ๊อ น้า
ทอน้าและอุป รณ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

10,000 บาท

นา : 24/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุยานพา นะและขน ง ชน
ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย คีมล็อค บร
น๊อตและ รู ยางนอ ยางใน ายไมล แบต ตอรรี่
พลา ัว ทียน ระจ มองขาง/มอง ลัง มอน้า ายพาน
จานจาย ลอ ถังน้ามัน มอน้า ไฟ บร ไฟ ลี้ยว ตะ ลับลู ปน
ันชนรถยนต ชุด ียรรถยนต ครื่องยนต(อะไ ล) ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน
แ ๊ ุงตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน
น้ามัน ครื่อง น้ามัน ๊าด น้ามัน ตาน้ามันจารบี ถาน ๊า
ฯลฯ ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 25/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

67,000 บาท

รวม

400,680 บาท

จานวน

330,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุคอมพิว ตอร ชน
อุป รณบันทึ ขอมูล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ
ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ
ล ซอร ม๊าท แป้นพิมพ ระดาษตอ นื่อง มมโมรี่ชิป
มนบอรด ครื่อง ระจาย ัญญาณ(Hub) แผงวงจรอิ ล็
ทรอนิ ครื่องอานและบันทึ ขอมูลแบบตางๆ ชน แบบ
ดี ตต แบบฮารดดี แบบซีดีรอม อุป รณที่ ี่ยว นื่อง
ับ ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของ านั งาน ศูนยพัฒนา ด็ ล็
และ ถานที่ในความดูแล ของ อบต. รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชาระพรอม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี ฯลฯ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

นา : 26/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพท คลื่อนที่ ละ
คาใชจายที่ใชใน ารติดตอ ื่อ าร และ มายความรวมถึง
คาใชจาย พื่อใ ไดบริ ารใน ารติดตอ ื่อ าร และคาใชจาย
ที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา ครื่องโทรศัพท
คา ชา มาย ลขโทรศัพท คาบารุงรั ษา าย คาภาษี ฯลฯ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

680 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณียโทร ลข ชน คาฝา งไปรษณีย
โทร ลข คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอา ร
คา ชาตูไปรษณีย ฯลฯ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน
คาบริ ารอิน ตอร น๊ตใน านั งาน คาบริ ารอิน ตอร น๊ต
า รับบริ ารประชาชน คาใชจาย ี่ยว ับระบบอิน ตอร น๊ต
ที่จา ป็นตองใชใน ารติดตอ ื่อ าร รือ ารปฏิบัติงานของ อบต.
รือ ารปฏิบัติ นาที่ ที่มีความจา ป็นตามอานาจ นาที่
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562

นา : 27/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง าร ง ริม ารมี วนรวมทาง าร มืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริม ารมี วนรวม
ทาง าร มืองตามระบอบประชาธิปไตย
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)

นา : 28/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

โครง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น และ นับ นุน ารจัดทาแผน
ชุมชน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น
และ นับ นุน ารจัดทาแผนชุมชน
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)

จานวน

15,000 บาท

นา : 29/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,030,000 บาท

รวม

1,448,000 บาท

รวม

1,448,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

950,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน และ งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปีใ แ พนั งาน จานวน 12 ดือน
ตามแผนอัตรา าลัง ประ าศ .อบต. รื่อง ลั ณฑ
และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตราและประโยชนตอบ ทนอื่น
1. ผูอานวย าร องคลัง อบต. 1 ตาแ นง
2. นั วิชา าร งินและบัญชี 1 ตาแ นง
3. จาพนั งานพั ดุ 1 ตาแ นง
4. จาพนั งานจัด ็บฯ 1 ตาแ นง
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

22,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งาน อบต.
งินคาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งิน พิ่มตามคุณวุฒิที่ .พ. รับรอง รือ ป็นไปตาม
ณฑที่จะไดรับ งิน พิ่ม
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค รป ครอง
วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )

นา : 30/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน อบต.
ผูที่มี ิทธิ์ไดรับ จานวน 12 ดือน
- ผูอานวย าร องคลัง 3,500 บาท/ ดือน
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ ขาราช าร รือพนั งาน
ทองถิ่นไดรับ งิน ดือน คาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

410,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป
จานวน 12 ดือน
ป็นไปตาม
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วน
ทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป
จานวน 12 ดือน
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค รป ครอง
วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )

นา : 31/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบล
1. คาตอบแทนคณะ รรม ารดา นิน ารซื้อ รือ ารจาง
คณะ รรม ารตรวจ ารจาง ผูควบคุมงาน อ ราง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
2. งิน มนาคุณวิทยา รใน ารฝึ อบรมใ ความรู
3. รณี งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษฯ( งินรางวัล)
4.ผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนตอ อบต. ที่ ขาลั ษณะ
ละมี ิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายอื่นของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. นัง ือ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558
รื่องประ าศ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ งื่อนไขและวิธี าร า นด งินประโยชนตอบแทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งานทองถิ่นลู จางและพนั งานจางขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2558
3. ตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุดที่ ค0402.5/
ว156 ลว.19 ันยายน 2560 รื่องคาตอบแทนคณะ
รรม ารดา นิน ารซื้อ รือ ารจาง

รวม

582,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

นา : 32/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ใ แ พนั งาน อบต. พนั งานจางและผูที่มี ิทธิ์ บิ ได
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง ือ มท0808.4/ว1562 ลงวันที1่ 5พฤษภาคม2550
รื่อง าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารของพนั งานทองถิ่น
คา ชาบาน

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ที่มี ิทธิ์ บิ ได
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 และแ ไข พิ่ม ติม
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3. นัง ือ ระทรวง ารคลังดวนที่ ุด ที่ ค 0408.5/ว34
ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง ารใชใบ ร็จรับ งินจา
ชองทาง ารใ บริ ารดานอิ ล็ ทรอนิ ป็น ลั ใน าร
ประ อบ าร บิ คา ชาบาน
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
รื่อง ารใชใบ ร็จรับ งินจา ชองทาง ารใ บริ าร
ดานอิ ล็ ทรอนิ ป็น ลั ใน ารประ อบ าร บิ
คา ชาบาน

นา : 33/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน
วนตาบลผูบริ ารและผูมี ิทธิ บิ งินชวย ลือ าร
ศึ ษาบุตร
ป็นไปตาม
1.ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549
2. นัง ือ รมบัญชี ลางดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว257
ลว.28 ม.ย.2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง
ารศึ ษา และ คา ลา รียน
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3/ว1013
ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน
วั ดี าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000 บาท

รวม

380,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-คาจาง มาบริ ารตางๆ
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารอัน ี่ยว นื่องจา าร
ดา นิน ิจ ารทั่วไปของ อบต. ชน ทาความ ะอาด
ารดูแลทรัพย ิน คาจางยาม คาจาง มาซอมแซม
คาจาง มาจัด ็บขอมูล ารจางจัดทา อ ารขอมูล
และ ารจาง มาอื่นๆ ที่มีความจา ป็น
ป็นภาร ิจตามอานาจ นาที่ของ อบต.
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มิ.ย. 2561
รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น
3 . นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1 .พ. 2562
รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย
วั ดุ และคา าธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

-คาถาย อ าร คา ย็บ ลม/ ขา ลม อ าร ขาป นัง ือ/ อ าร จานวน
ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร า นา อ าร ารจัดทา อ าร
าร ขา ลม อ ารตางๆ รายงาน ารประชุม อ าร รุปผล
ารดา นินงาน อ ารรายงานผล ารดา นินงาน ที่จา ป็น
ใน ารปฏิบัติงานของ อบต. ชน แผนตางๆ ขอบัญญัติ
ฎระ บียบ ขอบังคับ ของอบต. และ อ ารตางๆ
ที่มีความจา ป็นตองดา นิน ารใน ารดา นิงาน
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มิ.ย. 2561
รื่อง าร า นด ลั ณฑ าร ขียนราละ อียดคาชี้แจง
งบประมาณรายจายขององค รป ครอง วนทองถิ่น
3. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1 .พ. 2562
รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะ คาใช อย
วั ดุ และคา าธารณูปโภค

นา : 34/117

5,000 บาท

นา : 35/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารจัดทาแผนที่ภาษี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารจัดทาแผนที่ภาษี
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2562
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)

จานวน

250,000 บาท

นา : 36/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาใชจายโครง ารออ บริ ารจัด ็บภาษี ชิงรุ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารออ บริ ารจัด ็บภาษี
ชิงรุ ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ
คา นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 6 ลาดับ)
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและ ารฝึ อบรมและ ัมมนา

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา ชน คาลงทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทางคาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถทาอา าศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน
คา บี้ย ลี้ยงพยาน และคาใชจายอื่นๆ อัน ี่ยว นื่อง ับ
าร ดินทางไปราช ารของคณะผูบริ าร มาชิ ภา
พนั งาน และพนั งานจาง รือบุคคลอื่นที่มี ิทธิ์ บิ ได
ที่ไดรับคา ั่งอนุมัติใ ดินทางไปราช าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
(ฉับบที่ 4 พ.ศ.2561)
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

นา : 37/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน รือครุภัณฑ
พื่อใ ามารถใชงานได ป็นป ติ รือใ อยูใน ภาพ ดิม
ป็น ารซอมบารุงป ติ ารซอม ลาง (ย วนโครง รางขนาด
ใ ญของครุภัณฑ รือ ารปรับปรุงที่ดิน ิ่ง อ รางใ มีมูลคา พิ่ม
ขึ้น) ชน ครื่องปริ้น ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร
ครื่องตัด ญา ครื่องคอมพิว ตอร ตู โต๊ะ รถยนต วน ลาง
รถจั รยานยนต ารซอมแซมบรรได องน้า ประตู นาตาง
ที่ชารุด ึ รอใ ามารถใชงานได ป็นป ติ ตาม ภาพ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ านั งาน ชน นัง ือ มุด าว
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจาง ชน วาร าร นัง ือพิมพ
ที่ถูพื้น น้าดื่มบริ ารประชาชน าอี้พลา ติ ครื่องคิด ลข
พระบรมรูปจาลอง ตะแ รงวาง อ าร พระบรมฉายาลั ษณ
ธงชาติ น้า มึ ปรินท ตลับผง มึ ระดาษ ดิน อ ปา า
แฟ้ม รรไ รคลิป ทป ระดาษคารบอน ตรายาง ซอง อ าร
น้ายาลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็
ที่ จาะ ระดาษขนาด ล็ อา รแ ตมป์ ของใชใน ารบรรจุ
ีบ อ มุดประวัติขาราช าร รือวั ดุที่มีความจา ป็นตอง
ใชใน ารปฏิบัติราช าร ารดา นินงานใน านั งาน ฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุคอมพิว ตอร ชน
อุป รณบันทึ ขอมูล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ
ซีดีรอมไดรฟแผน รองแ ง ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ
ล ซอร ม๊าท แป้นพิมพ ระดาษตอ นื่อง มมโมรี่ชิป
มนบอรด ครื่อง ระจาย ัญญาณ(Hub) แผงวงจรอิ ล็
ทรอนิ ครื่องอานและบันทึ ขอมูลแบบตางๆ แบบ
ดี ตต แบบฮารดดี แบบซีดีรอม อุป รณที่ ี่ยว นื่อง
ับ ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย าย ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น"

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณียโทร ลข ชน คาฝา งไปรษณีย
โทร ลข คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอา ร
คา ชาตูไปรษณีย ฯลฯ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 .พ. 2562
รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะ คาใช อย
วั ดุ และคา าธารณูปโภค
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ อบต. รณี าร บิ คาใชจายใ แ อา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทองถิ่น รือ รณีอื่น
ที่ ขาลั ษณะคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายอื่นของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใ แ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2560

รวม

670,000 บาท

รวม

670,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

450,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับอัคคีภัยใน ถาน
ศึ ษา
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและ
ระงับอัคคีภัยใน ถานศึ ษา
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 4 ลาดับ)

นา : 42/117
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คาใชจายโครง ารฝึ อบรมจัดตั้งอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล
รือน(อปพร.)
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารฝึ อบรมจัดตั้งอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน(อปพร.)
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 4 ลาดับ)

จานวน

200,000 บาท
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คาใชจายโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจา
องค ารบริ าร วนตาบลบานบา
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ าร
จิตอา าภัยพิบัติประจาองค ารบริ าร วนตาบลบานบา
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 4 ลาดับ)

จานวน

130,000 บาท

นา : 44/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:16

คาใชจายโครง ารอบรมวินัยจราจร
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารอบรมวินัยจราจร
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 4 ลาดับ)

จานวน

30,000 บาท

นา : 45/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล าคัญ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนนในชวง ทศ าล าคัญ
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 4 ลาดับ)

จานวน

50,000 บาท

นา : 46/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องแตง าย
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ครื่อง
แบบ ื้อ าง ง ผา ถุง ทา รอง ทา ข็มขัด มว ผาผู คอ
ครื่องแตง าย ชุด อปพร. ชุด ูชีพ ฯลฯ ป็นวั ดุคงทน
มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย ายไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่ 7 มิถุนายน
2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 4 ลาดับ)

รวม

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

นา : 47/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

วั ดุ ครื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน
าร คมีดับ พลิง ายฉีดน้าดับ พลิง ทอ งน้าดับ พลิง
ัว ระจายน้าดับ พลิง แผงควบคุม ครื่อง ูบน้าดับ พลิง
วาลว ายฉีดน้าดับ พลิง อุป รณวาลว ัน ลับในระบบ
ทอนืืดับ พลิง ละวั ดุที่ ี่ยว นื่องจา ป็นใน ารดับ พลิง
รือวั ดุตางๆ พื่อใชในลั ษณะงานดับ พลิง ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะ ารใชงาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยนแปร ภาพไปไมคง ภาพ ดิม มื่อนาไปใชงานแลว
ิดชารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ลับมาใชงานได
รือไมคุมคาใน ารซอม รือ ป็น ิ่งของที่ ป็นอุป รณประ อบ
และอะไ ล า รับซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ ลับมา ู
ภาพ ดิมใน ารซอมบารุงป ติ
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที2่ 7 มิถุนายน
2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

50,000 บาท

นา : 48/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,877,000 บาท

รวม

2,350,000 บาท

รวม

2,350,000 บาท

จานวน

1,650,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั ครูผูดูแล ด็ และ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจาปีใ แ ครูผูดูแล ด็ จานวน 12 ดือน
ใน ัง ัด องค ารบริ าร วนตาบล ตามแผนอัตรา าลัง
ประ าศ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือนและผลประโยชนตอบ ทนอื่น
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
งินวิทยฐานะ
- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะครู ครูผูดูแล ด็
ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบล
ที่มี ิทธิ์ไดรับ งินวิทยฐานะครู จานวน 12 ดือน
ตามประ าศ ประ าศ ลั ณฑ .อบต. รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ผลประโยชนตอบ ทนอื่น

นา : 49/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

432,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป ผูดู ล ด็ (ผูมีทั ษะ)
ตามแผนอัตรา าลัง จานวน 12 อัตรา
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น พิ่มตางๆ พนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป ผูดู ล ด็ (ผูมีทั ษะ)
และ งินปรับปรุงคาตอบแทน จานวน 12 ดือน
ตามแผนอัตรา าลัง
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือดวนมา ที่ มท0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็

นา : 50/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบล
1. คาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งใ
ดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจาง และ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ ตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อ
จัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- บุคคล รือคณะ รรม าร ารซื้อ รือจาง
- คณะ รรม ารดา นินงานจางที่ปรึ ษา
- คณะ รรม ารดา นินงานจางออ แบบ รือควบคุม
งาน อ ราง
2. งิน มนาคุณวิทยา รใน ารฝึ อบรมใ ความรู
3. รณี งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษฯ ( งินรางวัล)
4. ผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนตอ ทศบาล ที่ ขาลั ษณะ
ละมี ิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายอื่นของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
3. ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม

527,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 51/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ใ แ พนั งาน อบต. พนั งานจางและผูที่มี ิทธิ์ บิ ได
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินคา
ตอบแทนนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง ือ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2550 รื่อง าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารของพนั งานทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ แ พนั งาน
วนตาบล ผูบริ ารและผูมี ิทธิ บิ งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตร
ป็นไปตาม
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
2. นัง ือ รมบัญชี ลางดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว257
ลว.28 ม.ย.2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง าร
ศึ ษา และคา ลา รียน
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร

นา : 52/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

ค่าใช้สอย

รวม

332,000 บาท

จานวน

252,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารตางๆ
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารอัน ี่ยว นื่องจา ารดา นิน
ิจ ารทั่วไปของ อบต. ชวยงานจัดทา อ าร ารชวยดูแล
ด็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ารทาความ ะอาด านั งาน
ารดูแลทรัพย ิน คาจางยาม คาจาง มาซอมแซมอาคาร
านั งาน คาจาง มาจัด ็บขอมูลจัดทา อ าร
และรายจายอื่นๆ ที่ ป็นลั ษณะปฏิบตัื ตาม พรบ.
วาดวย ารพ ัดุมีขอต ลง รือ ัญญาจาง
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2.พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 รื่อง ล ั ณฑ ารจาง มาบริ าร
4. ตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง
และ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นา : 53/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารวัน ด็ แ งชาติ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารวัน ด็ แ งชาติ
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

80,000 บาท

นา : 54/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุงานบานงานครัว ชน ไม วาด
ถวยชาม ชอน อม แ วน้า มอ ตะ ลิว จานรอง ระจ งา
มีด ถัง ระติ น้าแข็ง มอ ุงขาวไฟฟ้า ระติ น้ารอน
ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น บู น้ายาลางจาน น้ายาถูพื้น
ผาปูโต๊ะ ฯลฯ ซึ่ง ป็น ิ่งของใชงาน ลว ิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนแปร ิดชารุด ีย ายไม ามารถซอมแซม
ใ ลับมาใชงานไดดัง ดิม รือไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือดวนมา ที่มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

95,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

นา : 55/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

วั ดุ ารศึ ษา
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ ารศึ ษา ัวดุอุป รณ าร รียน
าร อน ื่อ าร รียน าร อนตา ใ แ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
ใน ัง ัด อบต. ชน
- ื่อ าร รียน าร อนดานราง าย
- ื่อ าร รียน าร อนดานอารมณ
- ื่อ าร รียน าร อนดานร ังคม
- ื่อ าร รียน าร อนดาน ติปัญญา
- ื่อ าร รียน าร อน นัง ือ า รั ปฐมวัย นัง ือนิทาน
- ื่อ าร รียน าร อน นัง ือ า รับผูดูแล ด็
ฯลฯ ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
รือมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร
ภาพไป มื่อนาไปใชงานแลว ิดชารุด ีย ายไมคุมคาใน าร
ซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

65,000 บาท

นา : 56/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,298,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,769,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,172,000 บาท

จานวน

41,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจาย นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานนายาง
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร นับ นุนคาจัด าร รียน
าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานนายาง นับ นุน
ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในอัตรารายละ 1,700 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4. นัง ือดวนมา ที่ มท 0809.4/ว2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

นา : 57/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจาย นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานบา
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร นับ นุนคาจัด าร รียน
าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานนบา นับ นุน
ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในอัตรารายละ 1,700 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)
คาใชจาย นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานภูลอม
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร นับ นุนคาจัด าร รียน
าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานภูลอม นับ นุน
ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในอัตรารายละ 1,700 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

116,000 บาท

จานวน

46,000 บาท

นา : 58/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจาย นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็
บาน นองบอน
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร นับ นุนคาจัด าร รียน
าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองบอน นับ นุน
ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในอัตรารายละ 1,700 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)
คาใชจาย า รับโครง ารอา าร ลางวัน า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานนายาง
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานนายาง อัตราคนละ 20 บาท
ตอคนตอวัน จานวน 245 วัน
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

38,000 บาท

จานวน

135,000 บาท

นา : 59/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจาย า รับโครง ารอา าร ลางวัน า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานบา
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานบา อัตราคนละ 20 บาท
ตอคนตอวัน จานวน 245 วัน
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)
คาใชจาย า รับโครง ารอา าร ลางวัน า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานภูลอม
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานภูลอม อัตราคนละ 20 บาท
ตอคนตอวัน จานวน 245 วัน
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

344,000 บาท

จานวน

143,000 บาท

นา : 60/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจาย า รับโครง ารอา าร ลางวัน า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บาน นองบอน
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองบอน อัตราคนละ 20 บาท
ตอคนตอวัน จานวน 245 วัน
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)
คาใชจาย า รับพัฒนาผูประ อบวิชาชีพครู ของศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับพัฒนาผูประ อบวิชาชีพครู
ครูผูดูแล ด็ ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 5 ตาแ นง
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

118,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

นา : 61/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานนายาง
- พื่อ ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานนายาง
นับ นุน ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในราย าร
- คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท
- คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

29,000 บาท

นา : 62/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานบา
- พื่อ ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานบา
นับ นุน ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในราย าร
- คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท
- คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

77,000 บาท

นา : 63/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บานภูลอม
- พื่อ ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานภูลอม
นับ นุน ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในราย าร
- คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท
- คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

30,000 บาท

นา : 64/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
บาน นองบอน
- พื่อ ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองบอน
นับ นุน ถานศึ ษา ตามจานวน ด็ ในราย าร
- คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท
- คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท
- คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430 บาท
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

25,000 บาท

นา : 65/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ านั งาน ชน นัง ือ มุด
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจาง ชน วาร าร นัง ือพิมพ
ที่ถูพื้น น้าดื่มบริ ารประชาชน าอี้พลา ติ ครื่องคิด ลข
พระบรมรูปจาลอง ตะแ รงวาง อ าร พระบรมฉายาลั ษณ
ธงชาติ น้า มึ ปรินท ตลับผง มึ ระดาษ ดิน อ ปา า
แฟ้ม รรไ ร คลิป ทป ระดาษคารบอน ตรายาง ซอง
น้ายาลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็
ที่ จาะ ระดาษขนาด ล็ อา รแ ตมป์ ของใชใน ารบรรจุ
ีบ อ รือวั ดุที่มีความจา ป็นตองใชใน ารปฏิบัติงาน
ป็น ิ่งของที่มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนแปร ภาพไป ใชงานแลว ิดชารุด ีย าย
ไม ามารถซอมแซมใ ลับมาใชงานไดดัง ดิม รือ
ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน
2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

1,597,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

นา : 66/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาอา าร ริม (นม)
1) พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม ริม(นม)
- า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 4 ศูนย
(ใน ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบลบานบา )
จานวน 260 วัน คนละ 7.82 บาท ตอคนตอวัน
โดยไดรับจัด รรจา รมฯ 7.37 บาท และ
อบต. มทบ พิ่ม ติม
2) พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม ริม(นม)
- า รับโรง รียนในพื้นที่ตาบลบานบา ที่ ัง ัด พฐ.
จานวน 4 แ ง จานวน 260 วัน คนละ 7.82 บาท
ตอคนตอวัน โดยไดรับจัด รรจา รมฯ 7.37 บาท
และ อบต. มทบ พิ่ม ติม
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิ.ย. 2558 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. นัง ือ ที่ มท 0816.4/ว1507 ลว 3 .ค. 2559 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) และราย าร
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

จานวน

1,577,000 บาท

นา : 67/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,529,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,529,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
นับ นุนโครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบานนายาง
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาอา าร ลางวันใ แ นั รียน
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึ ษาปีที่ 6 รายละ 20 บาท
จานวน 200 วัน า รับโรง รียนที่ขอรับ าร นับ นุนงบ
ประมาณจา องค ารบริ าร วนตาบลบานบา
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0816.4/ว1507 ลว 3 .ค. 2559 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) และราย าร
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )

นา : 68/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นับ นุนโครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบานบา 2
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาอา าร ลางวันใ แ นั รียน
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึ ษาปีที่ 6 รายละ 20 บาท
จานวน 200 วัน า รับโรง รียนที่ขอรับ าร นับ นุนงบ
ประมาณจา องค ารบริ าร วนตาบลบานบา
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0816.4/ว1507 ลว 3 .ค. 2559 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) และราย าร
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )

จานวน

1,172,000 บาท

นา : 69/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นับ นุนโครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบานภูลอม
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาอา าร ลางวันใ แ นั รียน
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึ ษาปีที่ 6 รายละ 20 บาท
จานวน 200 วัน า รับโรง รียนที่ขอรับ าร นับ นุนงบ
ประมาณจา องค ารบริ าร วนตาบลบานบา
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0816.4/ว1507 ลว 3 .ค. 2559 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) และราย าร
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )

จานวน

412,000 บาท

นา : 70/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นับ นุนโครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบาน นองบอน

จานวน

428,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาอา าร ลางวันใ แ นั รียน
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึ ษาปีที่ 6 รายละ 20 บาท
จานวน 200 วัน า รับโรง รียนที่ขอรับ าร นับ นุนงบ
ประมาณจา องค ารบริ าร วนตาบลบานบา
ป็นไปตาม
1. นัง ือ ที่ มท 0816.4/ว1507 ลว 3 .ค. 2559 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร งิน
อุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) และราย าร
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน า รับ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลว.9 .ค.2562
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด นุน า รับ
นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )
อุด นุนโรง รียนบานนายาง
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนตามโครง าร พื่อพัฒนาทั ษะอาชีพ
(ทาขนมปันขลิบและขนมครอง ครง รอบ)
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )

นา : 71/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

อุด นุนโรง รียนบานบา 2

จานวน

52,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนตามโครง าร
1.โครง าร ริมทั ษะความรูพื้นฐานอาชีพ (ชาง ริม วย)
17,000 บาท
2.โครง าร ริมทั ษะความรูพื้นฐานอาชีพ (ชาง ชื่อม,ชางไฟฟ้า)
35,000 บาท
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )
อุด นุนโรง รียนบานภูลอม
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนตามโครง าร ทา จลลางมือ และน้ายา
ทาความ ะอาด
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )
อุด นุนโรง รียนบาน นองบอน
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนตามโครง าร ทา จลลางมือ
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่3 ลาดับ1 )

นา : 72/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

790,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

790,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

770,000 บาท

จานวน

620,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาบริ ารทีม ูชีพ 1669
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารอัน ี่ยว นื่องจา
ารดา นินงาน ทีม ูชีพ- ูภัย 1669 (ทีม ูชีพฉุ ฉิน)
และจาง มาพนั งานขับรถ ูชีพ รือ ิจ ารทั่วไป
ของ อบต. ชน ชวยงานจัดทา อ าร ที่ ป็นลั ษณะ
ารปฏิบัติ ตาม พรบ.วาดวย ารพ ัดุมีขอต ลง รือ
ัญญาจาง ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท0808.2/ว7120
ลว.9 ธันวาคม 2559 รื่อง ล ั ณฑ ารจาง มาบริ าร
3.ตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง
และ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง
และ ารบริ ารพั ดุภาครัฐดวนที่ ุด ที่ ค( วจ)0405.2/
ว347 ลว. 8 ันยายน 2560 าร ชาและ ารจาง มา
บริ ารที่มีความจา ป็นตอ นื่อง

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

นา : 73/117

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจาย าร ง ริมโภชนา ารและ ุขภาพอนามัยแมและ ด็ ของ จานวน
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริมโภชนา ารและ
ุขภาพอนามัยแมและ ด็ ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราช ุมารี ป็นคาใชจายตางๆ
ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ ครื่อง ขียน
คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด
วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

20,000 บาท

นา : 74/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง ารควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราช ุมารี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน
ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
ป็นคาใชจายตางๆ
ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ ครื่อง ขียน
คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด
วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

จานวน

20,000 บาท

นา : 75/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง ารควบคุมและป้อง ัน ารแพรระบาดของโรคใน
ชุมชน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารควบคุมและป้อง ัน
ารแพรระบาดของโรคในชุมชน ป็นคาใชจายตางๆ
ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ ครื่อง ขียน
คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
น้ายา คมีและทรายอะ บท รือ ารประ อบอื่นๆ
ที่ใช ารฉีดพนยุงลาย แอล อฮอล น้ายาตางๆ คมีภัณฑ
ถุงมือ าลีและผาพันแผล นา รองอา าศ ฯลฯ
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด
วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง
นวทาง ารดา นินโครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

จานวน

40,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบา จานวน
ตามประณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ
อัครราช ุมารี
รือโครง ารตามพระราชดาริดาน าธารณ ุขอื่นๆ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบา ตามปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จ
พระ จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน
อุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ข็มฉีดยา าลี
ระบอ ฉีดยา ถัง ็บความ ย็น ระ ป๋ายา คา วชภัณฑ
ถุงมือยาง นา า อนามัย คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาอา าร คา มนาคุณ คาตอบแทนวิทยา ร คาป้ายตางๆ
คายานพา นะ คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ
ี่ยว นื่องตองดา นิน ารในโครง าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด
วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง
นวทาง ารดา นินโครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

นา : 76/117

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

โครงา ารรณรงคและแ ไขปัญ ายา พติด To be number one จานวน
(ศูนย พื่อนใจวัยรุนในชุมชน/ มูบาน) ทูล ระ มอม ญิงอุบลรัตน
ราช ัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารรณรงคและแ ไขปัญ า
ยา พติด Tobe number one (ศูนย พื่อใจวัยรุนในชุมชน
/ มูบาน) ของทูล ระ มอม ญิงอุบลรัตนราช ัญญา
ิริวัฒนาพรรณวดี ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่
คาวั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชา
อุป รณตางๆ คาของ มนาคุณ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คา มนาคุณ คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ
คาป้ายตางๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่อง
ตองดา นิน ารในโครง าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
3. พระราชบัญญัติ ง ริม ารพัฒนา ด็ และ ยาวชน
แ งชาติ พ.ศ.2550และที่แ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที2่ )
พ.ศ.2560
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

นา : 77/117

20,000 บาท

นา : 78/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาจัด า วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน
น้ายา คมีและทรายอะ บท ารประ อบอื่นๆที่ใช ารฉีด
พนยุงลาย ข็มฉีดยา ระบอ ฉีดยา ถัง ็บความ ย็น
ปล ามคนไข ระ ป๋ายา แอล อฮอล ออ ซิ จน น้ายาตางๆ
คมีภัณฑ ระดาษ รอง ถุงมือ าลี ผาพันแผล
นา รองอา าศ ฯลฯ ที่ ขาราย ารประ ภทนี้
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะใช ลว ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยนแปร ภาพไป ไม ามารถซอมแซม ลับมา
ใชงานไดดัง ดิม รือไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523 ประ อบ ับประ าศ
ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อโรคติดตอและอา าร าคัญ
3. พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุข พ.ศ.2535
4. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 1891/ว 3362 ลว.19 .ค.2556
รื่อง ารดา นินงานป้อง ันและควบคุม ารระบาดของโรค
ไข ลือดออ
5. นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

นา : 79/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ อบต. คาตอบ ทนอา า มัครบริบาลทองถิ่น
ผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนตอ ทศบาล ที่ ขาลั ษณะ
ละมี ิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายอื่นของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาลขององค
รป ครองถิ่น วนทองถิ่นและ าร บิ คาใชจาย พ.ศ.2562

รวม

194,000 บาท

รวม

194,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

นา : 80/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารฝึ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ูงอายุ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารฝึ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู ูงอายุ ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ
อุป รณ ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ
ิ่งพิมพ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

นา : 81/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง าร ง ริมอาชีพ พิ่มรายได
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริมอาชีพ พิ่มรายได
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ
อุป รณ ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ
ิ่งพิมพ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

จานวน

30,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,390,000 บาท

รวม

1,015,000 บาท

รวม

1,015,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน และ งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปีใ แ พนั งาน จานวน 12 ดือน
ตามแผนอัตรา าลัง ประ าศ จ., .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือนและผล
ประโยชนตอบ ทนอื่น
1. ผูอานวย าร องชาง อบต. 1 ตาแ นง
2. นายชางโยธา 1 ตาแ นง
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
จานวน 12 ดือน
ป็นไปตาม
1. ประ าศ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางของ
องค รป ครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งินประจาตาแ นง

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน
จานวน 12 ดือน ผูอานวย าร องชาง
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ ขาราช าร รือพนั งาน
ทองถิ่นไดรับ งิน คาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน

จานวน
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

355,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป
จานวน 12 ดือน
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

46,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
จานวน 12 ดือน
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทองถิ่น
พ.ศ.2542
2.ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล ( .อบต.)
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค รป ครอง
วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบล
1. คาตอบแทนคณะ รรม ารดา นิน ารซื้อ รือ ารจาง
คณะ รรม ารตรวจ ารจาง ผูควบคุมงาน อ ราง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
2. รณี งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษฯ ( งินรางวัล)
3. ผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนตอ ทศบาล ที่ ขาลั ษณะ
ละมี ิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายอื่นของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. นัง ือ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558
รื่องประ าศ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี า รับพนั งานทองถิ่น ลู จางและพนั งานจาง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2558
3. ตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/
ว 156 ลว. 19 ันยายน 2560 รื่อง คาตอบแทน
คณะ รรม ารดา นิน ารซื้อ รือ ารจาง
4. ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง วาดวย ารใชจาย งิน
ใน าร ลือ ตั้งฯ พ.ศ.2561

รวม

215,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ใ แ พนั งาน อบต. พนั งานจางและผูที่มี ิทธิ์ บิ ได
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินคาตอบแทน
นอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. นัง ือ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
รื่อง าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารของพนั งานทองถิ่น
คา ชาบาน
จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ที่มี ิทธิ์ บิ ได
ตาม ลั ณฑที่ า นดไวในระ บียบฯ ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 และแ ไข พิ่ม ติม
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3. นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวยที่ ุด ที่ ค 0408.5/ว34
ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง ารใชใบ ร็จรับ งินจา
ชองทาง ารใ บริ ารดานอิ ล็ ทรอนิ ป็น ลั ใน าร
ประ อบ าร บิ คา ชาบาน
4. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
รื่อง ารใชใบ ร็จรับ งินจา ชองทาง ารใ บริ าร
ดานอิ ล็ ทรอนิ ป็น ลั ใน ารประ อบ าร บิ
คา ชาบาน

นา : 86/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ แ พนั งาน
วนตาบล ผูบริ ารและผูมี ิทธิ บิ งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตร
ป็นไปตาม
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
2. นัง ือ รมบัญชี ลางดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว257
ลว.28 ม.ย.2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษา
และ คา ลา รียน
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว.
18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดี าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร
ค่าใช้สอย

จานวน

5,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและ ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา ชน คาลงทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทางคาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถทาอา าศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน
คา บี้ย ลี้ยงพยาน และคาใชจายอื่นๆ อัน ี่ยว นื่อง ับ
าร ดินทางไปราช ารของคณะผูบริ าร มาชิ ภา
พนั งาน และพนั งานจาง รือบุคคลอื่นที่มี ิทธิ์ บิ ได
ที่ไดรับคา ั่งอนุมัติใ ดินทางไปราช าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
(ฉับบที่ 4 พ.ศ.2561)
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน รือครุภัณฑ
พื่อใ ามารถใชงานได ป็นป ติ รือใ อยูใน ภาพ ดิม
ป็น ารซอมบารุงป ติ ารซอม ลาง (ย วนโครง รางขนาด
ใ ญของครุภัณฑ รือ ารปรับปรุงที่ดิน ิ่ง อ รางใ มีมูลคา พิ่ม
ขึ้น) ชน ครื่องปริ้น ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร
ครื่องตัด ญา ครื่องคอมพิว ตอร ตู โต๊ะ รถยนต วน ลาง
รถจั รยานยนต ารซอมแซมบรรได องน้า ประตู นาตาง
ที่ชารุด ึ รอใ ามารถใชงานได ป็นป ติ ตาม ภาพ
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุ านั งาน ชน นัง ือ มุด าว
ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจาง ชน วาร าร นัง ือพิมพ
น้าดื่มบริ ารประชาชน าอี้พลา ติ ครื่องคิด ลข
น้า มึ ปรินท ตลับผง มึ ระดาษ ดิน อ ปา า
แฟ้ม รรไ ร คลิป ทป ระดาษคารบอน ตรายาง
ซอง อ าร น้ายาลบคาผิด ลวด ย็บ ระดาษ
ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ รือวั ดุที่มีความจา ป็นตอง
ใชใน ารปฏิบัติราช าร ารดา นินงานใน านั งาน ฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไป ิดชารุด ีย าย
ไม ามารถซอมแซมใ ลับมาใชงานไดดัง ดิม รือ
ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

130,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

นา : 89/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอดไฟฟ้า
ปลั๊ ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิว ายไฟฟ้าไมโครโฟน
ัวแรงไฟฟ้า ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
ครื่องประจุไฟ ทปพัน ายไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า
วิ ชไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ชนซ บร อร ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไป ชารุด ีย าย
ไม ามารถซอมแซมใ ลับมาใชงานไดดัง ดิม รือ
ไมคุมคาใน ารซอม ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

40,000 บาท

นา : 90/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ป็นคา พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตางๆ ชน
ทอตางๆ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน วอร นียรคาลิป ปอร
ตลับ มตร ี แปรงทา ี ปูนซี มนต ปูนขาว ทราย ระ บื้อง
อิฐ รือซี มนบล็อ ัง ะ ี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ ียม
ลื่อย ิ่ว ขวาน บไ ไม ทปวัดระยะ ลู ดิ่ง วาน โถ วม
อางลางมือ ราวพาดผา น้ามันทาไม ทอน้า ๊อ น้า ทอน้าและ
อุป รณ ทอน้าบาดาล ฯลฯ ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพ
ไมคงทนถาวร ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไป
า ชารุด ีย ายไม ามารถซอมแซมใ ลับมาใชงานได
ดัง ดิม รือไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

50,000 บาท

นา : 91/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาใชจัด าวั ดุคอมพิว ตอร ชน
อุป รณบันทึ ขอมูล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ
ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ
ล ซอร ม๊าท แป้นพิมพ ระดาษตอ นื่อง มมโมรี่ชิป
มนบอรด ครื่อง ระจาย ัญญาณ(Hub) แผงวงจรอิ ล็
ทรอนิ ครื่องอานและบันทึ ขอมูลแบบตางๆ ชน แบบ
ดี ตต แบบฮารดดี แบบซีดีรอม อุป รณที่ ี่ยว นื่อง
ับ ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไมคงทนถาวร ิ้น ปลือง มดไป มื่อนาไปใชงานแลว
ิดชารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ลับมาใชงานได
ดัง ดิม รือไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

20,000 บาท

นา : 92/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัดมุ ดา าร
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารขยายไฟฟ้าแรงต่า
รือ ารติดตั้งไฟฟ้า อง วาง รือ ารดา นิน ารตางๆ
ตามที่ อบต.บานบา แจงใ ขามาดา นิน ารใน ขตพื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบลบานบา
1) ขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่า มูที่ 2 นบานนายจันบานนาย ลื่อน
2) ติดตั้งไฟฟ้า อง วางภายใน มูบานบานนายาง มูที่ 4
3) ติดตั้งไฟฟ้า อง วางภายใน มูบานบานภูลอม มูที่ 7
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808/ว 9616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งินอุด นุนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1)

นา : 93/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน ลุม ตรี มูที่ 6 บานภูลอม
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร นับ นุนงบประมาณ โครง าร ง ริม
ลุมอาชีพ มูที่ 6 บานภูลอม
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค
รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808/ว 9616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งินอุด นุนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 2)

นา : 94/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารแขงขัน ีฬาตานยา พติด
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารแขงขัน ีฬาตานยา พติด
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

นา : 95/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารจัดงานประ พณีวันลอย ระทง
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารจัดงานประ พณีวันลอย ระทง
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)

นา : 96/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต งน้าพระ ปะแป้ง
และขอพรผู ูงอายุ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต
งน้าพระ ปะแป้งและขอพรผู ูงอายุ
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับ)
คาใชจายใน ารจัดงานพิธีทางศา นาและพิธีตางๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดงานพิธีทางศา นาและพิธีตางๆ
ที่ าคัญ ประ พณี าคัญ ารจัด า คาพวงมาลัย พวง รีด
พาดดอ ไม ระ ชาดอ ไม ชอดอ ไม รวมถึง คาวั ดุตางๆ
คาจัดทา และคาใชจายที่จา ป็น ี่ยวของ
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 97/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

6,030,600 บาท

รวม

6,030,600 บาท

รวม

6,030,600 บาท

01. อ รางทางลาด า รับผูพิ าร บริ วณ านั งานองค ารบริ าร จานวน
วนตาบลบานบา

40,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

- ขนาด วางไมนอย วา 0.90 มตร, ทางลาดชัน
ตองมีความลาดชันไม ิน 1:12 และมีความยาว
ชวงไม ิน 6.00 มตร, มีราวจับทั้ง องขาง
โดยมีลั ษณะดังนี้
1) ทาโดยวั ดุ รียบ ลม มีความมั่นคงแข็งแรง
มี นผาศูนย ลางไมนอย วา 30 มิลลิ มตร
2) ูงจา พื้นไมนอย วา 0.80 มตร,แตไม ิน 0.90 มตร
3) ราวจับดานที่ติด ับผนังตองมีระยะ างจา ผนัง
ไมนอย วา 50 มิลลิ มตร พรอมป้ายโครง าร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
02. อ ราง มรุ ผาศพ วัด นองแดง

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ราง มรุ ผาศพ วัด นองแดง
ขนาด วาง 4 มตร ยาว 6 มตร
มีชอง ผา 1 ชอง พรอมบรรได า รับ ดิน ขึ้น-ลง 3 ดาน
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
03. อ ราง องน้า าธารณะ ป่าชาบานบา

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคา อ ราง องน้า าธารณะ จานวน 2
อง (บริ วณป่าชาบานบา ) ขนาด วาง 2.00 มตร,
ยาว 3.00 มตร, ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
04. อ ราง องน้า าธารณะ ป่าชาบาน นองบอน มูที่ 3

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคา อ ราง องน้า าธารณะ จานวน 2
อง (บริ วณป่าชาบาน นองบอน) ขนาด วาง 2.00 มตร,
ยาว 3.00 มตร, ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

นา : 98/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คา อ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
01. อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานบา
แวง

มูที่ 1

- ขนาดถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 22.00 มตร,
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 88.00
ลู บาศ มตร ตามแบบที่ อบต. า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
02. อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานบา มูที่ 2
บานนายชื่น - บานนายฉลอง

นบานนาง จานวน

น นา

จานวน

- ผิวถนน วาง 5.00 มตร, ยาว 126.00 มตร,
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 630.00 ตาราง มตร
พรอมลู รังไ ลทางทั้ง องขาง ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 รม ารป ครอง ระทรวงม าดไทย
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
03. อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองบอน มูที่ 3 น จานวน
นาบานนายบอน - บานนาย งัด
- ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 80.00 มตร,
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 320.00
ตาราง มตร พรอมลู รังไ ลทางทั้ง องขาง
ป้ายโครง าร 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
รม ารป ครอง ระทรวงม าดไทย
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
04. อ รางรางระบายน้า ภายใน มูบาน มูที่ 3 นบานนางตาด จานวน
- แย ถนนดา
- ขนาด วาง 0.40 มตร, ลึ 0.40 มตร, นา 0.10 มตร,
ยาว 84.00 มตร พรอมฝาปิด ค ล. ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด.
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

44,000 บาท

315,000 บาท

160,000 บาท

178,800 บาท

นา : 99/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

05. อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานนายาง มูที่ 5 นบาน
นางดาวัล - วนนาย ล่า
- ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 100.00 มตร,
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 400.00
ตาราง มตร พรอมลู รังไ ลทางทั้ง องขาง
ป้ายโครง าร 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
รม ารป ครอง ระทรวงม าดไทย
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
06. อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานถูลอม มูที่ 6
นองบอน
- ผิวจราจร วาง 5.00 มตร, ยาว 126.00 มตร,
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 630.00
ตาราง มตร พรอมลู รังไ ลทางทั้ง องขาง
ป้ายโครง าร 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
รม ารป ครอง ระทรวงม าดไทย
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
07. อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานภูลอม มูที่ 6
2116 - ป่า าธารณประโยชน
- ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 100.00 มตร,
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 400.00
ตาราง มตร พรอมลู รังไ ลทางทั้ง องขาง
ป้ายโครง าร 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
รม ารป ครอง ระทรวงม าดไทย
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
08. อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานภูลอม มูที่ 7
- ผา จื่อน

จานวน

200,000 บาท

นภูลอม - จานวน

315,000 บาท

น ถนน

จานวน

200,000 บาท

น ภูลอม จานวน

315,000 บาท

- ผิวถนน วาง 5.00 มตร, ยาว 126.00 มตร,
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 630.00 ตาราง มตร
พรอมลู รังไ ลทางทั้ง องขาง ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 รม ารป ครอง ระทรวงม าดไทย
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

09. อ รางทอลอด ลี่ยม (Box culvert) บานนายาง มูที่ 5 ( น จานวน
นานางแทน ลา วย อ )
- อ รางทอลอด ลี่ยม (Box culvert)
ขนาด 1.50x 1.20 มตร ยาว 6.00 มตร
ชนิด องชองทาง พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐาน ทช.504 รมทาง ลวงชนบท
และ ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
10. อ รางรางระบายน้า ภายใน มูบาน มูที่ 2 นบานนางผอง จานวน
ศรี - บานนายชอบ
- ขนาด วาง 0.40 มตร, ยาว 100.00 มตร,
นา 0.10 มตร ลึ ฉลี่ย 0.40 มตร พรอมฝาปิด
คอน รีต ริม ล็ ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
11. อ รางรางระบายน้า ภายใน มูบาน มูที่ 3 นบานนายยอน จานวน
- บานนาย ุวรรณ
- ขนาด วาง 0.40 มตร, ลึ 0.40 มตร, นา 0.10 มตร,
ยาว 84.00 มตร พรอมฝาปิด ค ล. ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
12. อ รางรางระบายน้า ภายใน มูบาน มูที่ 2 นบานนายศร - จานวน
บานนายนวย
- ขนาด วาง 0.40 มตร, ยาว 100.00 มตร,
นา 0.10 มตร ลึ ฉลี่ย 0.40 มตร พรอมฝาปิด
คอน รีต ริม ล็ ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

นา : 100/117

346,500 บาท

211,900 บาท

178,800 บาท

211,900 บาท

นา : 101/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

13. ริมผิวถนนลู รัง บานบา

มูที่ 1

นนายใบ - นา ฮื้อ

จานวน

- ขนาดถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 800.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รัง
ไมนอย วา 960.00 ลู บาศ มตร พรอมปรับ ลี่ย
แตงอัดแนนใ รียบ ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
14. อ รางและ ริมผิวถนนลู รัง บานบา มูที่ 1 น นองแลง จานวน
- ดานยาว
- ชวงที่ 1 อ รางถนนลู รัง
ขนาดถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 200.00 มตร,
ูง 0.50 มตร มีปริมาณดินถม ูง 0.30 มตร
ปริมาณลู รัง นา ฉลี่ย 0.20 มตร
พรอมวางทอระบายน้า ขนาด ศ . 30 ซม.
จานวน 1 ถวๆ ละ 6 ทอน
- ชวงที่ 2 ริมผิวถนนลู รัง
ขนาดถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 500.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รัง
ไมนอย วา 600.00 ลู บาศ มตร
พรอมปรับ ลี่ยแตงอัดแนนใ รียบ
ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
15. ริมผิวถนนลู รัง บานบา มูที่ 2 น วน านันชานาญ - นา จานวน
นาง ลื่อน ( วย อ )
- ขนาดถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 650.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รัง
ไมนอย วา 780.00 ลู บาศ มตร พรอมปรับ ลี่ย
แตงอัดแนนใ รียบ ป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

176,500 บาท

191,300 บาท

143,400 บาท

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

16. อ รางและ ริมผิวถนนลู รัง บาน นองบอน มูที่ 3 นทาง จานวน
แย นา ลา - นานายลอง
- ชวงที่ 1 อ รางถนนลู รัง
ขนาดถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 300.00 มตร,
ูง 0.50 มตร มีปริมาณดินถม ูง 0.30 มตร
ปริมาณลู รัง นา ฉลี่ย 0.20 มตร
- ชวงที่ 2 ริมผิวถนนลู รัง
ขนาดถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 450.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รัง
ไมนอย วา 540.00 ลู บาศ มตร
พรอมปรับ ลี่ยแตงอัดแนนใ รียบ
ป้ายโครง าร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
17. อ รางถนนดิน บาน นองบอน มูที่ 3 น วนครูประโยชน- จานวน
วนนาง ี
- ถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 650.00 มตร,
ูง ฉลี่ย 0.30 มตร รือมีปริมาณดินถม
ไมนอย วา 1,183 ลู บาศ มตร
พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
พรอมวางทอระบายน้า ขนาด ศ . 30 ซม.
จานวน 1 ถวๆ ละ 6 ทอน
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
18. อ รางถนนดิน บานนายาง มูที่ 4 น วนยางนานายฉลาด จานวน
- นานาย ารณ
- ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 540.00 มตร,
ูง ฉลี่ย 0.30 มตร รือมีปริมาณดินถมไมนอย วา
1330.56 ลู บาศ มตร พรอมปรับ ลี่ยแตงใ รียบ
พรอมวางทอระบายน้า ขนาด ศ . 30 ซม.
จานวน 2 แถวๆ ละ 6 ทอน พรอมป้ายโครง าร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

นา : 102/117

221,300 บาท

120,800 บาท

144,300 บาท

นา : 103/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

19. ริมผิวถนนลู รัง บานนายาง มูที่ 4
นายพิมพา

น วนนาย ุด - นา

จานวน

128,000 บาท

จานวน

66,200 บาท

นบานนาง ุล - บาน จานวน

52,800 บาท

- ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 580.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย วา
696.00 ลู บาศ มตร พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
20. ริมผิวถนนลู รัง บานนายาง มูที่ 4 น วนยางนาย
ผาน-นานารม
-ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 300.00 มตร,
ูง ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รัง
ไมนอย วา 360.00 ลู บาศ มตร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
21. อ รางถนนลู รัง บานนายาง มูที่ 4
นาย ลวง

- ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 100.00 มตร,
ูง ฉลี่ย 0.50 มตร มีปริมาณดินถม ูง 0.30 มตร
ปริมาณดินลู รัง นา 0.20 มตร
พรอมวางทอระบายน้า ขนาด ศ . 30 ซม.
จานวน 1 ถวๆ ละ 6 ทอน
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
22. ริมผิวถนนลู รัง บานบา

น นอง ลวง - อางป่าไร

- ผิวจราจร วาง 4.00 มตร, ยาว 600.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย
วา 720.00 ลู บาศ มตร
พรอมวางทอระบายน้า ขนาด ศ . 30 ซม.
จานวน 1 ถวๆ ละ 6 ทอนพรอมป้ายโครง าร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

จานวน

132,400 บาท

นา : 104/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

23. ริมผิมถนนลู รัง บานนายาง มูที่ 5
นาย าย

น วนนายถนอม - นา จานวน

- ผิวจราจร วาง 4.00 มตร, ยาว 500.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย
วา 600.00 ลู บาศ มตร พรอมป้ายโครง าร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
24. ริมผิวถนนลู รัง บานนายาง มูที่ 5 นบานนาย งา - วน จานวน
นายคาน
- ผิวจราจร วาง 4.00 มตร, ยาว 500.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย
วา 600.00 ลู บาศ มตร พรอมป้ายโครง าร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
25. อ รางถนนดิน บานภูลอม มูที่ 6 น วนนาง าวศุจินันท วนนายธารา
- ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 600.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.30 มตร รือมีปริมาณดินไมนอย วา
1,092 ลู บาศ มตร พรอมวางทอระบายน้า
ขนาด ศ . 30 ซม. จานวน 1 ถวๆ ละ 6 ทอน
พรอมป้ายโครง าร 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
26. ริมผิวถนนลู รัง บานภูลอม มูที่ 7 นภูลอม - ผา จื่อน

110,000 บาท

110,000 บาท

จานวน

111,500 บาท

จานวน

48,500 บาท

จานวน

109,000 บาท

- มุ ดา าร ผิวถนน วาง 4.00 มตร, ยาว 220.00 มตร,
นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย วา
264.00 ลู บาศ มตร ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
01.ขยายทอ มนประปา มูบาน บานนายาง มูที่ 5
- ขยายทอ มนประปา มูบาน ขนาดทอ PVC
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000.00 มตร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่ )

นา : 105/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

02.ปรับปรุงอาคาร ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานบา

( ัน อง รียน)

จานวน

45,000 บาท

- ปรับปรุง ั้น องภายในอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็
ขนาด ูง 3.00 มตร, ยาว 10.20 มตร,
- พรอมประตู ขนาด 80 X 200 ซม. จานวน 2 บาน
และติดตั้ง นาตาง ระจ บาน ลื่อน
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับที่)
03.ปรับปรุงอาคาร ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานบา

จานวน

116,800 บาท

- อ รางตอ ติมโครง ลังคา อาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็
ขนาด วาง 5.70 มตร, ยาว 8.00 มตร, ทั้ง องดาน
รือมีพื้นที่ทั้ง องรวม ันไมนอย วา 91.20 ตาราง มตร
- พรอม อ รางผนังตาขาย ขนาด วาง 5.70 มตร
ูง 2.00 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 11.40 ตาราง มตร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับที่)
04.ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานภูลอม

จานวน

85,900 บาท

- อ รางตอ ติมโครง ลังคา อาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็
ขนาด วาง 5.75 มตร, ยาว 7.00 มตร, (ดาน นา)
ขนาด วาง 5.75 มตร, ยาว 6.00 มตร, (ดาน ลัง)
รือมีพื้นที่ทั้ง องดานรวม ันไมนอย วา 74.75 ตาราง มตร
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 3 ลาดับที่)
05. ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง มูที่ 4

จานวน

100,000 บาท

- ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง ใน ขตพื้นที่ มู 4
ผิวจราจร วาง 4 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย วา
400 ลู บาศ มตร ซอม ซมถนนลู รัง ป็นชวงๆ
พรอมปรับ ลี่ย ตงอัด นนใ รียบ
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่)

นา : 106/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

06. ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง มูที่ 5

จานวน

100,000 บาท

- ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง ใน ขตพื้นที่ มู 5
ผิวจราจร วาง 4 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย วา
400 ลู บาศ มตร ซอม ซมถนนลู รัง ป็นชวงๆ
พรอมปรับ ลี่ย ตงอัด นนใ รียบ
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่)
07. ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง บานบา

จานวน

100,000 บาท

- ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง ใน ขตพื้นที่บานบา
ผิวจราจร วาง 4 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย วา
400 ลู บาศ มตร ซอม ซมถนนลู รัง ป็นชวงๆ
พรอมปรับ ลี่ย ตงอัด นนใ รียบ
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่)
08. ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง บาน นองบอน

จานวน

100,000 บาท

- ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง ใน ขตพื้นที่บาน นองบอน
ผิวจราจร วาง 4 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย วา
400 ลู บาศ มตร ซอม ซมถนนลู รัง ป็นชวงๆ
พรอมปรับ ลี่ย ตงอัด นนใ รียบ
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่)
09. ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง บานภูลอม

จานวน

100,000 บาท

- ปรับปรุง ละซอมแซมถนนลู รัง ใน ขตพื้นที่บานภูลอม
ผิวจราจร วาง 4 มตร รือมีปริมาณลู รังไมนอย วา
400 ลู บาศ มตร ซอม ซมถนนลู รัง ป็นชวงๆ
พรอมปรับ ลี่ย ตงอัด นนใ รียบ
ตามแบบ อบต.บานบา า นด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 1 ลาดับที่)

นา : 107/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง าร ง ริม ารดารงชีวิตตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ
พียง
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริม ารดารงชีวิต
ตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 2 ลาดับ)

นา : 108/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง าร ง ริม ษตรอินทรีย
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริม ษตรอินทรีย
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ อุป รณ
ครื่อง ขียน คาถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพคา
นัง ือ คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ
คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ตองใชใน ารบรรจุ ิ่งของ/ อ าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คายานพา นะ คาป้ายตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 2 ลาดับ)

จานวน

20,000 บาท

นา : 109/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
- พื่อ ป็นคาใชจาย ใน ารจัดซื้อ วั ดุ าร าตร
ชน ป็นคาจัดซื้อพันธไมพันธุพืช วั ดุ พาะชา อุป รณ
ขยายพันธุพืช ชน ใบมีด ชือ ผาใบ รือผาพลา ติ
คียว ครื่องดั แมลง ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ ัตว
ปุ๋ย แ รบ นา า ป้อง ัน ารพิษ ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนแปร ภาพไป ชารุด ีย าย
ไม ามารถซอมแซมใ ลับมาใชงานไดดัง ดิม รือ
ไมคุมคาใน ารซอม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ 2562
2. นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและ
ครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3. นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 110/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารฝึ อบรม ยาวชนอนุรั ษ ิ่งแวดลอม
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารฝึ อบรม ยาวชน
อนุรั ษ ิ่งแวดลอม ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่
คาวั ดุ ครื่อง ขียน อุป รณ คาถาย อ าร คาใชจายใน าร
ติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณตางๆ คาป้ายตางๆ คา มนาคุณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา ารวางและน้าดื่ม คาอา าร
และคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว นื่องตองดา นิน าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 2 ลาดับที่)

นา : 111/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง ารรณรงคคัดแย ขยะและบริ ารจัด ารขยะชุมชน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารรณรงคคัดแย ขยะ
และบริ ารจัด ารขยะชุมชน
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน
อุป รณ คาถาย อ าร คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชา
อุป รณตางๆ คาป้ายตางๆ คา มนาคุณ คาตอบ ทนวิทยา ร
คาอา ารวางและน้าดื่ม คาอา าร และคาใชจายอื่นๆ
ที่จา ป็น และ ี่ยว นื่องตองดา นิน ารในโครง าร
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับที่)

จานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

คาใชจายโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ จานวน
( ม ด็จพระ ทพฯ)
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอนุรั ษ
พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ ( ม ด็จพระ ทพฯ)
ป็นคาใชจายตางๆ ชน ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน
อุป รณ คาถาย อ าร คาใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชา
อุป รณตางๆ คาป้ายตางๆ คา มนาคุณ คาตอบ ทนวิทยา ร
คาอา ารวางและน้าดื่ม คาอา าร และคาใชจายอื่นๆ
ที่จา ป็น และ ี่ยว นื่องตองดา นิน ารในโครง าร
ป็นไปตาม
ป็นไปตาม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
4. นัง ือที่ มท 0891.4/ว164 ลว 26 ม.ค. 2558 รื่อง
ารดา นินโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราช ุมารี
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับ)

นา : 112/117

30,000 บาท

นา : 113/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

7,615,000 บาท

รวม

7,615,000 บาท

รวม

7,615,000 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

135,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
ของพนั งานจาง รณีนายจาง ในอัตรารอยละ 5
ของคาจางที่ อบต. ตองจาย มทบใ แ องทุน
ประ ัน ังคม
ตาม
1. พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533
2. นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลว 22 ม.ค. 2557
รื่อง ารจาย งิน บี้ยประ ัน ังคมของพนั งานจาง
งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จานวน

6,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ป็น งิน งิน มทบ องทุน งินทดแทนของพนั งานจาง
ที่จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2 โดยคานวณไดดังนี้
คาจางตามงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ
ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง ารตั้ง
งบประมาณ มทบ องทุน งินทดแทน

นา : 114/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จานวน

5,200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผู ูงอายุใน ขตตาบลบานบา
และผูที่ไดขึ้นทะ บียนขอรับ บี้ยยังชีพไว ับ อบต.
โดย ารจาย บี้ยยังชีพราย ดือนแบบขั้นบันได า รับ
ผู ูงอายุ 60-69 ไดรับ 600 บาท,70-79ไดรับ 700 บาท,
80-89 ไดรับ 800 บาท,90 ขึ้นไป ไดรับ 1,000 บาท
ตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับที่)
บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

1,500,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคา บี้ยความพิ ารใน ขตตาบลบานบา
และผูที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นดและที่แ ดง
ความจานงขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ บี้ยความพิ าร
ไว ับ อบต. โดย ารจาย บี้ยยังชีพแบบราย ดือน
รายละ 800 บาท
ตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับที่)

นา : 115/117
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บี้ยยังชีพผูป่วย อด

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพ า รับผูป่วย อด
ใน ขตตาบลบานบา ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจา ผูบริ าร โดยจายในอัตรา ดือนละ 500 บาท
ตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
3. นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลว. 20 มิ.ย.
2560 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งินอุด นุนทั่วไป า รับ
นับ นุน ารจาย งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผูป่วย อด
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับที่)
ารองจาย
จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินใน าร ผชิญ ตุ าธารณภัย และ รณี
ฉุ ฉินจา ป็น รงดวนใน ารดา นิน ารโดยไมคาดคิด
า ไมดา นิน ารโดย ร็วอาจ ิดความ ีย าย
ตอทางราช ารและยังผลถึงความ ดือดรอนตอประชาชน
และ ป็นคาใชจายใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
ตางๆ ชน อุท ภัย น้าป่าไ ล ลา แผนดินถลม ภัยแลง
ภัย นาว อัคคีภัย และไฟป่า รือ รณีอื่นๆที่ ป็นไปตาม
ระ บียบฯ และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
ป็นไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2560
2.พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
4. ประ าศ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น รื่อง ลั ณฑวิธี
ารปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 116/117

วันที่พิมพ : 6/10/2563 10:12:17

รายจายตามขอผู พัน
งิน มทบ ลั ประ ัน ุขภาพทั่ว นา(ระดับทองถิ่น)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพทั่ว นา
องค ารบริ าร วนตาบลบานบา ใน ารดา นิน
พัฒนาดาน ุขภาพอนามัยและ าธารณ ุขของประชาชน
ใน ขตตาบลบานบา ตามขอต ลงที่ทารวม ับ านั งาน
ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รือ ป ช. โดย อบต.
จาย มทบไมนอย วารอยละ 40 ที่ไดรับจา านั งาน
ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ
ป็นไปตาม
1. ประ าศคณะ รรม าร ระจายอานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นุน
ขององค ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และองค าร
บริ าร วนตาบล ใน ารใ บริ าร าธารณะ ลงวันที่
23 พฤศจิ ายน 2552
2. ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ
รื่อง าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่นดา นินงานและบริ ารจัด าร
องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ ในระดับทองถิ่น รือพื้นที่
พ.ศ.2557
(ปรา ฎในแผนพัฒนา ยุทธศา ตรที่ 5 ลาดับที่)

จานวน

150,000 บาท

นา : 117/117
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งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญของขาราช าร
วนทองถิ่น ( .บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2550 ในอัตรารอยละ 2 คานวณ
จา ประมาณ ารรายรับประจาปี (ย วนพันธบัตร งิน ู
งินที่มีผูอุทิศใ /บริจาคและ งินอุด นุน)
ป็นไปตาม
1. ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญของขาราช าร วน
ทองถิ่น พ.ศ.2550
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย บา น็จบานาญของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2550
3. นัง ือ ที่ มท 0808.5/ว1264 ลว 30 พ.ค. 2557 รื่อง
ซั ซอมแนวทาง าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ
ขาราช าร วนทองถิ่น รณีมี ารตราขอบัญญัติ/ ทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย พิ่ม ติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
4. นัง ือ ที่ มท 0808.5/ว30 ลว 12 .ค. 2560 รื่อง
ซั ซอม าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร
วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จานวน

300,000 บาท

