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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อง ารบริ าร วนตาบลดงลาน
อา ภอ ีชมพ จัง วัด อน น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,473,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

14,976,014 บาท

รวม

14,976,014 บาท

รวม

14,976,014 บาท

จานวน

200,000 บาท

"- พื่อจาย ป็น งินประ ันตน วน องนายจ้าง 5% องพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
- พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
- นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557"
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จานวน

15,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

"- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
- นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 "
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บี้ยยังชีพผ้ งอายุ

จานวน

9,999,600 บาท

" พื่อ ป็น งินชวย ลือ า รองชีพผ้ งอายุ จานวน 1,284 ราย ดัง
นี้
- ผ้ งอายุ อายุระ วาง 60-69 ปี จานวน 801 นๆ 600
บาท/ ดือน ป็น งิน 5,767,200.- บาท
- ผ้ งอายุ อายุระ วาง 70-79 ปี จานวน 367 นๆ 700
บาท/ ดือน ป็น งิน 3,082,800.- บาท
- ผ้ งอายุ อายุระ วาง 80-89 ปี จานวน 101 นๆ 800
บาท/ ดือน ป็น งิน 969,600.- บาท
- ผ้ งอายุ อายุระ วาง 90 ปี ึ้นไป จานวน 15 นๆ 1,000
บาท/ ดือน ป็น งิน 180,000.- บาท "
บี้ยยังชีพ วามพิ าร
จานวน

3,880,800 บาท

" พื่อ ป็น งินชวย ลือ า รองชีพผ้พิ าร จานวน 400 ราย ดัง
นี้
- นพิ ารอายุ 18 ปี ึ้นไป จานวน 383 รายๆละ800
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 3,676,800.- บาท
- นพิ ารที่มีอายุต่า วา 18 ปี จานวน 17 ราย รายละ 1,000
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 204,000.-บาท
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
จานวน

18,000 บาท

" พื่อ ป็น า ช้จาย ้ ับผ้ป่วย อด จานวน 3 ราย ราย
ละ 500 บาท ตอ ดือน จานวน 12 ดือน "
งิน ารองจาย
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่นดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 มษายน 2563

จานวน

198,827 บาท
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รายจายตาม ้อผ พัน
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

462,287 บาท

"- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) อัตราร้อยละ 2 ซึ่ง านวณจา ประมาณ ารราย
รับตาม ้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี ดยไมต้องนาราย
รับประ ภทพันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อุทิศ ้ ละ งินอุด นุนมารวม
านวณ ตั้งจายจา งินรายได้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบา น็จ
บานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร
วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12
ร ฎา ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม าร ง ริม งิน มทบ องทุน
บา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น
"
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพอง ารบริ าร วนตาบล
จานวน

171,500 บาท

" - พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพอง าร
บริ าร วนตาบล นอัตรา ร้อยละ 50 องจานวน 45 บาท ตอ
ประชา รทั้งตาบล จานวน 7,611 น "
- ประ าศ ป ช. รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุน ้ อปท
.ดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพ นระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 ันยายน 2561
งินชวยพิ ศษ
งินชวย าทาศพ ้าราช าร/พนั งาน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยทาศพ ้าราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่น
งินชวย าทาศพพนั งานจ้าง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยทาศพพนั งานจ้าง
งินชวย าทาศพล จ้างประจา

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยทาศพล จ้างประจา
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,877,380 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,505,680 บาท

รวม

2,398,080 บาท

จานวน

514,080 บาท

1) งิน าตอบ ทนนาย ฯ ดือนละ 20,400.-บาท
2) งิน าตอบ ทนรองนาย ฯ จานวน 2 น ดือนละ 11,220
บาท / น
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

"1) งินประจาตา นงนาย ดือนละ 1,750.-บาท
2) งินประจาตา นงรองนาย ฯ จานวน 2 น ดือนละ 880
บาท / น
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
าตอบ ทนราย ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนท้องถิ่น

"1) งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย ฯ ดือนละ 1,750.-บาท
2) งิน าตอบ ทนพิ ศษรองนาย ฯ จานวน 2 น ดือน
ละ 880.-บาท / น
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558""
าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
อง ารบริ าร วนตาบล
" งิน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อบต. ดือนละ 7,200.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
"

86,400 บาท
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าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จานวน
อง รป รอง วนท้องถิ่น
"""1) าตอบ ทนประธาน ภา อบต . ดือนละ 11,220.-บาท
2) าตอบ ทนรองประธาน ภา ดือนละ 9,180.-บาท
3) าตอบ ทน มาชิ ภา อบต. ดือนละ 7,200.-บาท/ น
4) าตอบ ทน ล านุ าร ภาฯ อบต. ดือนละ 7,200บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558""
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,713,360 บาท

รวม

4,107,600 บาท

จานวน

2,780,520 บาท

""" พื่อจาย ป็น
1) งิน ดือน ปลัดฯ ดือนละ 59,500.- บาท
2) งิน ดือนรองปลัดฯ ดือนละ 36,995.-บาท
3) งิน ดือน ัว น้า านั ปลัดฯ ดือนละ 33,560.-บาท
4) งิน ดือน นั จัด ารงานทั่วไป ดือนละ 22,600.-บาท
5) งิน ดือน นั ทรัพยา รบุ ล ดือนละ 34,110.-บาท
6) งิน ดือน จ้าพนั งานธุร าร ดือนละ 24,825.-บาท
7) งิน ดือน นิติ ร ดือนละ 20,120.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558""
งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
จานวน

84,000 บาท

งิน พิ่มพิ ศษ ปลัด อบต. 7,000 บาท/ ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558""
งินประจาตา นง
จานวน

168,000 บาท

งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

" พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ดังนี้
1) ปลัด อบต. ดือนละ 7,000 บาท
2) รองปลัด อบต. ดือนละ 3,500 บาท
3) ัว น้า านั ปลัด ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558""
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,009,440 บาท

" าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป ประ อบด้วย
1) ผ้ชวยนั ทรัพยา รบุ ล ดือนละ 19,640.-บาท
2) ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร ดือนละ 12,600.-บาท
3) ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร ดือนละ 13,380 บาท
4) ผ้ชวย จ้าพนั งานประชา ัมพันธ ดือนละ 11,500.-บาท
5) พนั งาน ับรถ ดือนละ 9,000 บาท
6) ภาร รง ดือนละ 9,000 บาท
7) มบ้าน ดือนละ 9,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

65,640 บาท

"- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ชน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว อง
พนั งานจ้าง ละ งิน พิ่มอื่นตามที่ระ บียบฯ า นด
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงาน
บุ ล วนท้องถิ่น รื่อง าร า นดราย าร า ช้จาย งิน
ดือน ประ ยชนตอบ ทนอื่น ละ าจ้าง อง ้าราช าร รือ
พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง(ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 ร ฎา ม 2558""
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
"- พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"

รวม

3,358,900 บาท

รวม

719,900 บาท

จานวน

429,900 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

58,000 บาท

"- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล ป็น งิน 58,000.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
"
า ชาบ้าน
จานวน

192,000 บาท

" งิน า ชาบ้านพนั งาน วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,723,000 บาท

1) าธรรม นียม ชน าลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา าธรรม นียม จานวน
ศาล าธรรม นียมอื่นตามที่ ฏ มาย า นด ฯลฯ ป็น งิน
258,000.-บาท 2) าจ้าง มาบริ ารล้าง อัด ยาย ฟิลม ถายรป
าถาย อ าร า ้า ลม ละ อื่นๆ ป็น งิน 15,000.- บาท 3) า
รับวาร าร นัง ือพิมพ นิตย าร ื่อ ิ่งพิมพอื่น ๆ ป็น งิน
10,000.-บาท 4) าจ้าง มาบริ ารบุ ลภายนอ พื่อ ้ได้มาซึ่ง
บริ ารตางๆ ป็น งิน168,000.- บาท 5) า ชาทรัพย ิน ชน า ชา
รื่องถาย อ าร ฯลฯ ป็น งิน 42,000.-บาท - ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น ารบริ ารงาน อง อปท. พ.ศ
. 2562 - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร
จัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ระ บียบ
ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือที่มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ. . 2559"

493,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ดินทางไปราช าร ชน ารถ า บี้ย ลี้ยง า ชา
ที่พั ละ า า ช้จายอื่น นระ วาง าร ดินทางไปราช ารตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที4่ ) พ.ศ. 2561
"
า ช้จาย น าร ลือ ตั้ง/ ลือ ตั้งซอม
จานวน

500,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ช้จายที่ ี่ยว ้อง น าร ลือ ตั้ง รือ ลือ ตั้ง
ซอม มาชิ ภาผ้ ทนราษฎร มาชิ วุฒิ ภา ละผ้บริ ารท้อง
ถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0818.2/ว4149 ลงวันที่ 19 ร ฎา ม 2564
รง ารฝึ อบรม ง ริม วามร้ด้าน ฎ มาย
จานวน

40,000 บาท

" พื่อจาย ป็น ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น ารบริ ารงาน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

" - พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารอบรม ้ วามร้ด้าน
ฏ มาย ชน าตอบ ทนวิทยา ร าป้าย รง าร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น
าร น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 65
ลาดับที่ 2 "
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รง ารอบรม ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร พื่ม พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน จานวน
ละศึ ษาดงาน า รับผ้บริ าร มาชิ อบต. จ้า น้าที่ อบต.
"- พื่อ ป็น า ช้จาย น ารอบรม ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร พิ่ม
ศั ยภาพ ละศึ ษาดงาน องผ้บริ าร มาชิ อบต. จ้า
น้าที่ อบต. ชน าจ้าง มารถปรับอา าศ าที่พั า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าป้าย รง าร า อ าร
ประ อบ ารอบรม าตอบ ทนวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 84
ลาดับที่ 1 "
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุง
รั ษา วั ดุ รุภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน รถ
ยนต อมพิว ตอร อุป รณ รื่อง ช้ไฟฟ้า อา ารตางๆ ต๊ะ
้าอี้ ฯลฯ "
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
" พื่อ ป็น าวั ดุ านั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
"
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 "

330,000 บาท

100,000 บาท

รวม

560,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

40,000 บาท

" พื่อ ป็น า ลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิทชไฟ ละวั ดุ อุป รณ
ไฟฟ้าตาง ๆ ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
วั ดุงานบ้านงาน รัว
จานวน

50,000 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุงานบ้าน งาน รัวตาง ๆ ชนไม้ วาด บ ผงซั
ผ้า ถ้วยชาม
้วน้า ฯลฯ ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
วั ดุ อ ร้าง

50,000 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุ อ ร้างตาง ๆ
ชน ล็ ไม้ อิฐ ิน ปน ทราย ฯลฯ ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 "

จานวน
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จานวน

10,000 บาท

" พื่อ ป็น า บต ตอรรี่ ยาง อะไ ล ฯลฯ า รับรถยนต รถ
จั รยานยนต ฯลฯ ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 "
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

110,000 บาท

" พื่อ ป็น าน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ลอลื่น า รับรถ
ยนต รถจั รยานยนต รื่องตัด ญ้า ละวั ดุ รุภัณฑ รื่อง
มือ รื่องจั รอื่นๆที่ต้อง ช้ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น"
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 "
วั ดุ าร ษตร
จานวน

70,000 บาท

" าวั ดุ อุป รณด้าน าร ษตรตาง ๆ ที่ ช้ น ารด ล บารุง
รั ษา ถานที่ราช าร ชน จอบ ียม ราด พันธพืช ฯลฯ ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 "
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

40,000 บาท

" พื่อ ป็น า ระดาษ ละ ป ตอร ไม้อัด ป้ายประชา ัมพันธ
ตาง ๆ ละ าอื่นๆที่ ี่ยว ับ าร ฆษณา ละ ผย พร ฯลฯ "
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561 "
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ชน ซอรฟ วร ฮารด วร มึ
ปริ้น ตอร ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ละ
ปริ้น ตอร ฯลฯ "
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

356,000 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

220,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารไฟฟ้า ฯลฯ
าบริ าร ทรศัพท

จานวน

16,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพท ฯลฯ
าบริ ารไปรษณีย

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย ฯลฯ
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

12,800 บาท

รวม

12,800 บาท

จานวน

3,900 บาท

จานวน

8,900 บาท

รวม

824,300 บาท

รวม

657,600 บาท

รวม

657,600 บาท

งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

376,080 บาท

งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
" พื่อจาย ป็น งิน ดือน นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน ดือน
ละ 31,340.-บาท
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

281,520 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน
พื่อจาย ป็น า ้าอี้ านั งาน ฯลฯ จานวน 1 ตัว รา า 3,900
บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561
ต๊ะทางาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ต๊ะทางาน ( ล็ ) นาด 5 ฟุต จานวน 1
ตัว
รา า 8,900.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

" พื่อจาย ป็น งิน ดือน ผ้ชวยนั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน ดือน
ละ 23,460.-บาท"
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งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

"- พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล ป็น งิน 10,000.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
จานวน

60,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อ ป็น งิน า ชาบ้านพนั งาน วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
" พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

จานวน

25,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

16,700 บาท

รวม

16,700 บาท

จานวน

7,800 บาท

จานวน

8,900 บาท

รวม

2,664,340 บาท

รวม

1,879,340 บาท

รวม

1,879,340 บาท

จานวน

1,078,920 บาท

รุภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน ฯลฯ จานวน 2 ตัว
รา าตัวละ 3,900.-บาท ป็น งิน 7,800 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 256
ต๊ะทางาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ต๊ะทางาน ( ล็ ) นาด 5 ฟุต จานวน 1
ตัว
รา า 8,900.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 256
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
" พื่อจาย ป็น
1) งิน ดือน ผ้อานวย าร อง ลัง ดือนละ 40,260.-บาท
2) งิน ดือน จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี ดือนละ 24,825
บาท
3) งิน ดือน จ้าพนั งานพั ดุ ดือนละ 24,825 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
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งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ชน า รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มตาม
ุณวุฒิ ละ งิน พิ่มอื่นๆตามที่ระ บียบ า นด""
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 "
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อานวย าร อง ลัง ดือน
ละ 3,500 บาท""
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 "
าจ้างล จ้างประจา

จานวน

232,920 บาท

" - พื่อจาย ป็น งิน ดือน จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี(ล จ้าง
ประจา) 19,410.-บาท/ ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

492,360 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือน าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ ประ อบ
ด้วย
1)ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี ดือนละ 12,190 บาท
2)ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ ดือนละ 14,930 บาท
3)ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ดือนละ 13,910 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

13,140 บาท

"- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่ม า
ุณวุฒิ ละ งิน พิ่มอื่นๆตามที่ระ บียบ า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
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งบดาเนินงาน

รวม

785,000 บาท

รวม

565,000 บาท

จานวน

510,000 บาท

"1) พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วน
ท้องถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี ) จานวน 160,000.-บาท
2) าตอบ ทน รรม ารผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อปท
. ชน ณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง , ณะ รรม ารตรวจงาน
จ้าง ฯลฯ ป็น งิน 350,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 "
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

"- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 "
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
"- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือที่ มท 0809.3
/ว4522 ลว 9 . . 2559

จานวน

45,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ดินทางไปราช าร ชน ารถ า บี้ย ลี้ยง า ชา
ที่พั ละ า า ช้จายอื่น นระ วาง าร ดินทางไปราช ารตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 "
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
"1) าธรรม นียม ชน าลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา ตางๆ า
ธรรม นียมศาล
าธรรม นียมตามที่ ฏ มาย า นด ฯลฯ ป็น งิน 30,000
.-บาท
2) าจ้าง มาบริ ารบุ ลภายนอ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ตางๆ ป็น งิน 20,000.- บาท
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น าร
บริ ารงาน อง อปท. พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ. 2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือที่มท
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ. . 2559"
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุง
รั ษา วั ดุ รุภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน รถ
ยนต อมพิว ตอร อุป รณ รื่อง ช้ไฟฟ้า อา ารตางๆ ต๊ะ
้าอี้ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ฯลฯ
"
"- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

"- พื่อจาย ป็น า ระดาษ ป ตอร ไม้อัด ป้ายประชา ัมพันธ
ตางฯ ละ าอื่นๆที่ ี่ยว ับ าร ฆษณา ละ ผย พร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

วั ดุ านั งาน

" พื่อจาย ป็น าวั ดุ
อมพิว ตอร ชน ซอรฟ วร ฮารด วร มึ ปริ้น ตอร ละ
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ละปริ้น ตอร ฯลฯ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม

197,820 บาท

รวม

180,720 บาท

รวม

180,720 บาท

จานวน

180,720 บาท

รวม

17,100 บาท

รวม

17,100 บาท

จานวน

15,100 บาท

"- พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

2,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนั วิชา ารตรวจ อบภาย น ดือน
ละ 15,060.- บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

"- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล ป็น งิน 2,000.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
"
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

801,320 บาท

รวม

721,320 บาท

รวม

721,320 บาท

งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

297,900 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือน จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย ดือนละ 24,825 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

24,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ชน า รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่ม
ุณวุฒิ ละ งิน พิ่มอื่นๆ ตามที่ระ บียบ า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

362,280 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือน าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ / พนั งาน
จ้างทั่วไป ประ อบด้วย
1)ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ดือน
ละ 12,190 บาท
2)พนั งาน ับรถบรรทุ น้า ดือนละ 9,000 บาท
3)พนั งานดับ พลิง ดือนละ 9,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

37,140 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

"- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่ม า
ุณวุฒิ ละ งิน พิ่มอื่นๆตามที่ระ บียบ า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
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งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

600,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

588,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

498,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
"- พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"
ค่าใช้สอย
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุง
รั ษา รุภัณฑ ชน รถยนต อมพิว ตอร อุป รณ รื่อง ช้
ไฟฟ้า อา ารตางๆ ต๊ะ ้าอี้ ฯลฯ "
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารบุ ลภายนอ
าจ้าง มาบริ ารบุ ลภายนอ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ตางๆ ป็น งิน 168,000.- บาท
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย น าร
บริ ารงาน องอปท. พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ. 2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือที่มท
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ. . 2559"
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารฝึ อบรม อปพร.

จานวน

150,000 บาท

" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง ารฝึ อบรม รง ารฝึ
อบรม อปพร ชน าชุดฝึ าชุดปฏิบัติ าร าอา าร า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุอุป รณ าร
ฝึ ฯลฯ
ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562"
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 66
ลาดับที่ 3
รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละระงับอั ีภัย บื้องต้น
จานวน

50,000 บาท

"- พื่อ ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน
ละระงับอั ีภัย บื้องต้น ชน าอา าร าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุอุป รณ ารฝึ ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
"" -- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) น้า 66 ลาดับที่ 3
รง ารลดอุบัติ ตุ นชวง ทศ าลปี ม ละ ทศ าล ง รานต

จานวน

80,000 บาท

" - พื่อ ช้จาย น ารดา นิน รง ารลดอุบัติ ตุ นชวง ทศ าลปี
ม ละ ง รานต ชน าป้าย รง าร ป้ายประชา ัมพัน าน้า
็ง น้าดื่ม ผ้า ย็น าตอบ ทน อปพร. ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 66
ลาดับที่ 1
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุง
รั ษา วั ดุ รุภัณฑ ฯลฯ "
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ค่าวัสดุ

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

" าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ชน บต ตอรี่ ยาง อุป รณ
อะไ ล ฯลฯ า รับรถบรรทุ น้าอ น ประ ง ฯลฯ ""
""- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม""
2561
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

40,000 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ลอลื่น า รับรถบรรทุ น้าอ น ประ ง ละ
รุภัณฑ รื่องมือ รื่องจั รอื่นๆที่ต้อง ช้ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
"
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561
วั ดุ รื่องดับ พลิง
จานวน

20,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละ น ง

" พื่อ ป็น าวั ดุ รื่องดับ พลิง ชน ผง มี ้ง , Co2 , น้ายา
ฟม ฯลฯ "
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

12,800 บาท

รวม

12,800 บาท

จานวน

3,900 บาท

จานวน

8,900 บาท

รวม

718,120 บาท

รวม

546,120 บาท

รวม

546,120 บาท

จานวน

355,320 บาท

รุภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว
รา า 3,900.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561
ต๊ะทางาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ต๊ะทางาน ( ล็ ) นาด 5 ฟุต จานวน 1
ตัว
รา า 8,900.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
ม รา ม 2561
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
"1) งิน ดือนนั วิชา ารศึ ษา ดือนละ 29,610.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง
" พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่ว
ไป ประ อบด้วย
1) ผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา ดือนละ 15,900.-บาท
"
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"
ค่าใช้สอย
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุง
รั ษา วั ดุ รุภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน รถ
ยนต อมพิว ตอร อุป รณ รื่อง ช้ไฟฟ้า อา ารตางๆ ต๊ะ
้าอี้ ฯลฯ "
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
" พื่อ ป็น าวั ดุ านั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"

จานวน

190,800 บาท

รวม

172,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงาน รัว

จานวน

40,000 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุงานบ้าน งาน รัวตาง ๆ ชนไม้ วาด บ ผงซั
ผ้า ถ้วยชาม ้วน้า ฯลฯ ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ชน ซอรฟ วร ฮารด วร มึ
ปริ้น ตอร ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ละ
ปริ้น ตอร ฯลฯ
""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

าไฟฟ้า
พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า องศนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 4 ศนย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

9,115,546 บาท

รวม

2,542,320 บาท

รวม

2,542,320 บาท

จานวน

1,232,340 บาท

"1) งิน ดือน รผ้ด ล ด็ ( ร ศ.1 ศพด.วัง อน ดงฯ) ดือน
ละ 24,875.- บาท
2) งิน ดือน รผ้ด ล ด็ ( ร ศ.2 ศพด.ซาจาปา) ดือน
ละ 28,980.-บาท
3) งิน ดือน รผ้ด ล ด็ ( ร ศ.1 ศพด.บ้านนาอุดม) ดือน
ละ 24,470.-บาท
4) งิน ดือน รผ้ด ล ด็ ( ร ศ.1 ศพด.บ้านอางทอง) ดือน
ละ 24,370.-บาท
"
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
งินวิทยฐานะ
จานวน

42,000 บาท

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

" พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ อง ้าราช าร ร ละบุ ลา รทาง าร
ศึ ษา"
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,202,160 บาท

" พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่ว
ไป ประ อบด้วย
1) ผ้ด ล ด็ ศพด.บ้านนาอุดม จานวน 2 น ดังนี้
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-อ-015 ดือนละ 9,400.-บาท
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-อ-014 ดือนละ 13,840.-บาท
2) ผ้ด ล ด็ ศพด.บ้านอางทอง จานวน 2 น ดังนี้
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-อ-013 ดือนละ 9,400.-บาท
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-ภ-012 ดือนละ 14,830.-บาท
3) ผ้ด ล ด็ ศพด.บ้านซาจาปา จานวน 2 น
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-อ-011 ดือนละ 13,250.-บาท
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-ภ-010 ดือนละ 13,070.-บาท
4) ผ้ด ล ด็ ศพด.บ้านวัง อน ดง จานวน 2 น
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-อ-009 ดือนละ 12,560.-บาท
- ผ้ด ล ด็ ล ตา นง 01-ภ-008 ดือนละ12,560
.- บาท "
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

65,820 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพ งิน พิ่ม ุณวุฒิ ละ งิน พิ่มอื่นๆ
ตามที่ระ บียบฯ า นด"
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
"- พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"

รวม

3,460,086 บาท

รวม

235,000 บาท

จานวน

210,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตาบล
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ค่าใช้สอย

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,530,450 บาท

จานวน

275,600 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
"1) าธรรม นียม ชน าลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา ตางๆ า
ธรรม นียมศาล
าธรรม นียมตามที่ ฏ มาย า นด ฯลฯ ป็น งิน 50,000
.-บาท
2) าจ้าง มาบริ ารบุ ลภายนอ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ตางๆ ป็น งิน 225,600.- บาท
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น าร
บริ ารงาน อง อปท. พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที4่ ) พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ. 2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือที่มท
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ. . 2559"
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ. 2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือที่มท
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ. . 2559 "
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ง ัน ีฬาศนยพัฒา ด็ ล็

จานวน

30,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัด าร ง ัน ีฬาศนยพัฒนา ด็ ล็ ชน า
องรางวัล าวั ดุ ีฬา าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุ
อื่นๆฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562""
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ง ันีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 70
ลาดับที่ 3"
รง ารวัน ด็ งชาติ
จานวน

100,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง ารวัน ด็ ง
ชาติ ชน า องรางวัล าวั ดุ ีฬา าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าวั ดุอื่นๆฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562""
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ง ันีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 70
ลาดับที่ 2"
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รง าร ง ริม ุณธรรมจริยธรรม ด็ ล็ อนวัย รียน

จานวน

40,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร ง ริม ุณธรรม
จริยธรรม ด็ ล็ อนวัย รียน ชน าป้าย รง าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอื่นๆฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562""
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ง ันีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 69
ลาดับที่ 3"
รง าร ง ริม ละพัฒนา ด็ ตามวัย
จานวน

40,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร ง ริม ละพัฒนา
ด็ ตามวัย ชน าป้าย รง าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
วั ดุอื่นๆฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562""
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ง ันีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 69
ลาดับที่ 1"
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รง าร ง ริม ุ ภาพ ด็
" พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร ง ริม ุ ภาพ
ด็ ชน าป้าย รง าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุ
อื่นๆฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562""
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ง ันีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 69
ลาดับที่ 2"

จานวน

20,000 บาท
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รง าร นับ นุน า ช้จายบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

1,004,850 บาท

3) งินอุด นุน า รับ นับ นุน นับ นุนอา าร ลางวัน ศพด
. จานวน 126 น อัตรามื้อละ 21 บาท ตอ น จานวน 245
วัน ป็น งิน 648,270.- บาท ดา นิน าร ดย บิ ั ผลั ง ้า
้าบัญชีฝา นนาม ถานศึ ษา ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย.2552 ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลว
. 22 มี. . 2559 "
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

20,000 บาท

" 1) งินอุด นุน า รับ นับ นุน าจัด าร รียน าร อน อง ศพ
ด. จานวน 126 น อัตรา นละ 1,700 บาท ป็น
งิน 214,200.-บาท
ดา นิน าร ดย บิ ั ผลั ง ้า ้าบัญชีฝา นนาม ถาน
ศึ ษา ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0893.2
/ว1918 ลว 16 มิ.ย.2552 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลว. 22 มี. . 2559
2) งินอุด นุน า รับ นับ นุน า ช้จาย น ารจัด ารศึ ษา ศพ
ด. จานวน 126 น ป็น า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200
.-บาท ป็น งิน 25,200 บาท
าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200.-บาท ป็น งิน 25,200
บาท า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300.-บาท ป็น
งิน 37,800 บาท า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน 430.-บาท ป็น
งิน 54,180 บาท รวม ป็น งิน 142,380.- บาท
ดา นิน าร ดย บิ ั ผลั ง ้า ้าบัญชีฝา นนาม ถาน
ศึ ษา ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0893.2
/ว1918 ลว 16 มิ.ย.2552 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลว. 22 มี. . 2559

" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุงรั ษา รุภัณฑ ที่ดิน
ละ ิ่ง อ ร้าง ชน อมพิว ตอร อุป รณ รื่อง ช้
ไฟฟ้า อา ารตางๆ ต๊ะ ้าอี้ ฯลฯ "
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
" พื่อ ป็น าวั ดุ านั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
"
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"

รวม

1,694,636 บาท

จานวน

100,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงาน รัว
" พื่อ ป็น า
1)วั ดุงานบ้าน งาน รัวตาง ๆ ชนไม้ วาด บ ผงซั ผ้า ถ้วย
ชาม
้วน้า ฯลฯ "" จานวน 100,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
2) าอา าร ริม (นม)
จานวน
1,494,636
บาท
" พื่อจาย ป็น าอา าร ริม (นม) อัตรา นละ 7.37 บาทตอ น
ตอวัน ดังนี้
2.1) รง รียน ัง ัด พฐ.จานวน 4 รง รียน จานวน 654
น จานวน 260 วัน ป็น งิน 1,253,195 .-บาท
- รง รียนบ้านอางทองวิทยา ม จานวน 229 น
- รง รียนบ้านนาอุดม จานวน 124 น
- รง รียนบ้านซาจาปา จานวน 160 น
- รง รียนบ้านวัง อน ดง นอง ญ้าปล้อง จานวน 141
น
2.2)ศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 4 ศนย จานวน 126
น จานวน 260 วัน ป็น งิน 241,441.-บาท
- ศพด.อางทอง 46 น
- ศพด.ซาจาปา 30 น
- ศพด.วัง อน ดง นอง ญ้าปล้อง 27 น
- ศพด.นาอุดม 23 น

จานวน

1,594,636 บาท
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งบลงทุน

รวม

87,000 บาท

รวม

87,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็น าพัดลมติดผนัง นาด 16 นิ้ว จานวน 4 ตัว ๆ
ละ 1,500.-บาท ป็น งิน 6,000.-บาท
ป็น าพัดลมติดผนัง นาด บพัด 16 นิ้ว , ายดึง ปรับ รง
ลม 3 ระดับ บพัดพลา ติ 3 บ ปรับ ายซ้าย- วาได้ มีระบบ
ตัดไฟอัต นมัติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
พัดลมไอ ย็น
จานวน

33,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
พัดลมติดผนัง

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อพัดลมไอ ย็น จานวน 6 ตัว ๆละ 5,500
.-บาท ป็น งิน 33,000.-บาท ุณลั ษณะ ดังนี้
- ตัว รื่องผลิตด้วยวั ดุ ABS
- น้าจอ ดงผล LED
- ตั้ง วลา ปิด - ปิด ได้
- มีรี มท อน ทรล ช้งานงาย
- วามจุถังน้าไมน้อย วา 25 ลิตร
- ปรับระดับ รงลมได้ไมต่า วา 3 ระดับ
- มีชอง า รับ น้า ็ง
- มีระบบ ตือน ละตัดปมน้าอัต นมัติ มื่อน้า มด
- ปรับ ายซ้าย - วา ละ ยุด ายได้
มีระบบ IONIZER ร้างอา าศ ้ ดชื่น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รุภัณฑ นาม
ชุด รื่อง ลน นาม ด็ ลน
- พื่อจาย ป็น าชุด รื่ือง ลน นาม ด็ ล็ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จานวน

48,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

3,026,140 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,026,140 บาท

จานวน

59,340 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน รง รียนบ้านซาจาปาตาม รง าร ้า าย ยาวชนอนุรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อมนั รียน นตาบลดงลาน

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง รียนบ้านซาจาปา รง าร ้า าย
ยาวชนอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อมนั รียน น
ตาบลดงลาน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผนงาน
ารศึ ษา ลาดับที่ 6 น้า 5
อุด นุน รง รียนบ้านนาอุดม ตาม รง าร ายล ือต้านภัยยา พ จานวน
ติดนั รียน นตาบลดงลาน ประจาปี ารศึ ษา 2564
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง รียนบ้านนาอุดม ตาม รง าร ายล
ือต้านภัยยา พติดนั รียน นตาบลดงลาน ประจาปี าร
ศึ ษา 2564
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผนงาน
ารศึ ษา ลาดับที่ 4 น้า 4

80,000 บาท
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อุด นุน รง รียนบ้านวัง อน ดงฯตาม รง าร ายวิชา าร รง รียน จานวน
น ตพืน้ ที่ตาบลดงลาน ประจาปี ารศึ ษา 2564

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง รียนบ้านวัง อน ดงฯตาม รง าร
ายวิชา าร รง รียน น ตพื้นที่ตาบลดงลาน ประจาปี าร
ศึ ษา 2564
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผนงาน
ารศึ ษา ลาดับที่ 3 น้า 4
อุด นุน รง รียนอางทองวิทยา มตาม รง าร ้า าย ุณธรรม
จริยธรรมนั รียน นตาบลดงลาน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง รียนอางทองวิทยา มตาม รง าร
้า าย ุณธรรมจริยธรรมนั รียน นตาบลดงลาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผนงาน
ารศึ ษา ลาดับที่ 5 น้า 5

จานวน

80,000 บาท
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อุด นุนอา าร ลางวัน รง รียน ัง ัด พฐ

จานวน

2,746,800 บาท

รวม

1,162,000 บาท

รวม

942,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

อุด นุนอา าร ลางวัน รง รียน ัง ัด พฐ จานวน 4 ง นั
รียน 654 น อัตรา นละ 21 บาทตอ นตอวัน จานวน 200
วัน จานวน 2,746,800 บาท ดังนี้
- รง รียนบ้านอางทองวิทยา ม จานวน 229 น ป็น
งิน 961,800.-บาท
- รง รียนบ้านนาอุดม จานวน 124 น ป็น งิน 520,800
.-บาท
- รง รียนบ้านซาจาปา จานวน 160 น ป็น งิน 672,000
.-บาท
- รง รียนบ้านวัง อน ดง นอง ญ้าปล้อง จานวน 141
น ป็น งิน 592,200 .-บาท ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม(ฉบับที่ 9) น้าที่ 3 ลาดับที่ 2"
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
" พื่อจาย ป็น าป่วย าร า รับอา า มั รบริบาลท้อง
ถิ่น จานวน 2 น อัตรา ดือนละ 6,000.-บาท/ น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562"
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ค่าใช้สอย

รวม

798,000 บาท

จานวน

668,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จานวน
668,000
บาท
"1) าจ้าง มาบริ าร น าร ารวจจานวน ุนั / มว ทั้งที่มี
จ้า อง ละไมมี จ้า อง นอัตราตัวละ 3 บาท ตาม รง าร ัตว
ปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
วลัยลั ษณ อั รราช ุมารี ป็น งินจานวน 20,000.-บาท
2) าจ้าง มาบริ ารบุ ลภายนอ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ตางๆ ป็น งินจานวน 648,000."
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562"
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารบริ ารจัด าร นวย ้ชีพ อบต.ดงลาน
" พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารบริ ารจัด าร นวย าร พทยฉุ
ฉิน อง อบต.ดงลาน ชน ารอบรมบุ ลา รอา า ้ชีพ าวั ดุ
อุป รณ า วชภัณฑ ละ า ช้จายอื่นที่จา ป็น น ารบริ าร
จัด าร นวย ้ชีพ อบต.ดงลาน "
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ าร
พั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร
จัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือที่
มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ. . 2559 "
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รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บ้า ตามพระ
ราชปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง รง ารพระราชดาริ จานวน
ด้าน าธารณ ุ

220,000 บาท

"- พื่อ ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร ัตวปลอด ร น
ปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี ชน าวั ซีน า ็มฉีดยา าตอบ
ทนวิทยา ร าไซริ่ง ฯลฯ
"
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562"
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุงรั ษา
ลฯ ชน รื่องพน มอ วัน ป็นต้น
งบเงินอุดหนุน

รุภัณฑฯ

เงินอุดหนุน
งินอุด นุนอง รประชาชน

" พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ณะ รรม าร มบ้าน น ารดา นิน
รง ารตาม นวทาง รง ารพระราชดาริ ด้าน าธารณ
ุ จานวน 11 มบ้านๆละ 20,000.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 "
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
า ช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
า ช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
จานวน
200,000
บาท
"- พื่อจาย ป็น าชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น ชน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย าร ง ริม ละพัฒนา ุณภาพชีวิต ารป้อง ัน ละระงับ
ร ติดตอ ร ติดตออันตราย ร ติดตอที่ต้อง ฝ้าระวัง ร
ระบาด ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว67668
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ที่ มท 0810.6
/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561 "
-ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตรที่ 4 าร
พัฒนา ุณภาพชีวิต ผนงาน ัง ม ง ราะ ลาดับที่ 1
น้าที่ 74
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงต่าภาย น มบ้าน บ้าน นอง ญ้าปล้อง จานวน
ม 5 ( ายบ้านนาย มชาย มี ง นิน, ายบ้านนางดอน ทอง ียว
ละ ายบ้านนายบุญจันทร ยีรัมย)

200,000 บาท

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ารไฟฟ้า วนภมิภา ป็น า ยาย ต
ไฟฟ้า รงต่าภาย น มบ้าน บ้าน นอง ญ้าปล้อง มที่ 5 ระยะ
ทาง 440 มตร ดังนี้ ายบ้านนาย มชาย มี ง นิน ยาว 240
มตร ายบ้านนางดอน มวง ียว ยาว 70 มตร
ายบ้านนายบุญจันทร ยีรัมย ยาว 130 มตร (รายละ อียดตาม
มาตรฐาน ละปริมาณงาน อง ารไฟฟ้า วนภมิภา อา ภอชุม พ
า นด) ป็น งินจานวน 200,000.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ.2561-2564) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) น้า 12 ลาดับที่ 10
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น
งิน ดือน นั พัฒนาชุมชน ดือนละ 30,020.- บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

รวม

1,071,280 บาท

รวม

650,280 บาท

รวม

650,280 บาท

จานวน

360,240 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

6,480 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ พื่อ าร ้รบ (พ ร.) อง นั พัฒนา
ชุมชน อัตรา ดือนละ 540.-บาท งิน พิ่มตางๆ งิน า รองชีพชั่ว
ราว งิน พิ่มตาม ุณวุฒิ ตามระ บียบฯ ละ นัง ือ ั่ง ารฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

283,560 บาท

" าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป ประ อบด้วย
1) ผ้ชวยนั พัฒนาชุมชน ดือนละ 23,630.- บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558"
งบดาเนินงาน

รวม

336,000 บาท

รวม

106,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

"- พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

"- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล ป็น งิน 10,000.-บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
"
า ชาบ้าน
จานวน

36,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

" งิน า ชาบ้านพนั งาน วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา

จานวน

5,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร าย ยาวชน าง
ไ ลยา พติด ชน าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าที่พั าพา นะฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 65
ลาดับที่ 1"
รง ารอบรม ละ ง ริม ุณภาพชีวิตผ้ งวัย
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าย ยาวชน างไ ลยา พติด

" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง ารอบรม ละ ง ริม
ุณภาพชีวิตผ้ งวัย ชน าป้าย รง าร าอา าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 64
ลาดับที่ 2"
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งบเงินอุดหนุน

รวม

85,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

85,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

อุด นุนที่ทา ารป รองจัง วัด อน น (ศอ.ป .จ. .) รง าร จานวน
ป้อง ัน ละ ้ไ ปญ ายา พติด

20,000 บาท

งินอุด นุนอง รป รอง วนท้องถิ่น
งินอุด นุนอง รป รอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอง ารบริ าร วนตาบล
บริบรณ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวม น ารชวย ลือประชาชน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น อา ภอ ีชมพ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว67668
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ที่ มท 0810.6
/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559""
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 67
ลาดับที่ 1
งินอุด นุน วนราช าร

" พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป รองจัง วัด
อน น (ศอ.ป .จ. .) รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปญ ายา
พติด
- ตาม นัง ือ ที่ 0023.3/ว 9343 ลงวันที่ 8 ม.ย.2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 "
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม (ฉบับที่ 8
) น้า 4 ลาดับที1่
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อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ีชมพ (ศป.ป .อ. ีชมพ)ตาม
จานวน
รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปญ ายา พติด ละจัดระ บียบ ัง ม บบ
บรณา าร
" พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ีชมพ (ศป.ป
.อ. ีชมพ) รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปญ ายา พติด ละจัด
ระ บียบ ัง ม บบบรณา าร
- ตาม นัง ือ ที่ 1218/1505 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
"
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ีชมพ ตาม รง ารจัดงานรัฐพิธี
อา ภอ ีชมพ จัง วัด อน น ประจาปีงบประมาณ 2565

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ีชมพ รง าร
จัดงานรัฐพิธีอา ภอ ีชมพ จัง วัด อน น ประจาปีงบ
ประมาณ 2565
- ตาม นัง ือ ที่ 1218/1505 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
"
งินอุด นุนอง ร าร ุศล
อุด นุน ลา าชาดจัง วัด อน น
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ลา าชาดจัง วัด อน น รง าร
นับ นุนภาร ิจ อง ลา าชาด ตาม นัง ือที่ ลช.
.249/2560 ลงวันที่ 25 พ. .2560
- -ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม (ฉบับที่ 8) ผน
งาน ร้าง วาม ้ม ็ง องชุมชน ลาดับที่ 2 น้าที่ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

400,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

"- พื่อ ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร ง ัน ีฬาดงลาน
ม ชน าจัด ถานที่ งินรางวัล ถ้วยรางวัล า ช้จาย นพิธี
ปิด าอา าร าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ ทน ณะ
รรม ารตัด ิน ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
"
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 68
ลาดับที่ 1"
รง าร ง ัน ีฬายุวชนตาบลดงลาน
จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง าร ง ัน ีฬาดงลาน ม
รง าร ง ัน ีฬาดงลาน ม
จานวน
300,000
บาท

"- พื่อ ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร ง ัน ีฬายุวชน
ตาบลดงลาน ชน าจัด ถานที่ งินรางวัล ถ้วยรางวัล า ช้
จาย นพิธี ปิด าอา าร าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ ทน
ณะ รรม ารตัด ิน ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
"
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 68
ลาดับที่ 3"
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารอบรม ุณธรรมจริยธรรมประจาปี
" พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง าร ายอบรม ุณธรรม
จริยธรรมประจาปี ชน าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าที่พั าพา นะฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 84
ลาดับที่ 2"
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

893,920 บาท

รวม

490,920 บาท

รวม

490,920 บาท

จานวน

448,920 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารพัฒนา ลงทอง ที่ยวตาบลดงลาน
"- พื่อจาย ป็น า ช้จาย น ารดา นิน รง ารพัฒนา ลงทอง
ที่ยว น ตตาบลดงลาน ชน าจ้าง มา าประชา ัมพันธ า
ารวจ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ าร
พั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้าง
ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 250 ละ นัง ือ ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลว.9 ธ. . 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 57
ลาดับที่ 2
"
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น
- งิน ดือนผ้อานวย าร องชาง ดือนละ 37,410.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 "
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งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

รวม

403,000 บาท

รวม

73,000 บาท

จานวน

38,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 "
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงผ้อานวย าร องชาง ดือน
ละ 3,500 บาท
"
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 "
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

"- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559"
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
" พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึษา องบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จานวน

30,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ดินทางไปราช าร ชน ารถ า บี้ย ลี้ยง า ชา
ที่พั ละ า า ช้จายอื่น นระ วาง าร ดินทางไปราช ารตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 "
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
"1) าธรรม นียม ชน าลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ า
ธรรม นียมศาล าธรรม นียมตามที่ ฏ มาย า นด ฯลฯ ป็น
งิน 40,000.-บาท
2) าถาย บบ ปลน อ ร้าง ละ บบพิมพตาง ๆ ป็น
งิน 10,000.-บาท
3) า ช้จาย น ารจัดทา ื่อ ฆษณา ละประชา ัมพันธตางๆ ป็น
งิน 10,000 บาท ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ับ าร ้ได้มาซึ่ง
บริ าร
4) าจ้าง มาบริ ารบุ ลภายนอ พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ตางๆ ป็น งิน 100,000.- บาท"
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น าร
บริ ารงาน อง อปท. พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ าร
พั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร
จัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือ
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวา ม 2559
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุงรั ษา
วั ดุ รุภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน รถ
ยนต อมพิว ตอร อุป รณ รื่อง ช้ไฟฟ้า อา ารตางๆ ต๊ะ
้าอี้ ฯลฯ "
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุ านั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561""
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
จานวน

10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง
ชน บต ตอรี่ ยาง อะไ ล ฯลฯ า รับรถยนต รถ
จั รยานยนต ฯลฯ ""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม "
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน

" พื่อ ป็น าน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ลอลื่น า รับรถ
ยนต รถจั รยานยนต วั ดุ รุภัณฑ รื่องมือ รื่องจั รอื่นๆที่
ต้อง ช้ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น""
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"

จานวน
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

รวม

6,300,160 บาท

รวม

779,160 บาท

รวม

779,160 บาท

จานวน

456,660 บาท

" พื่อจาย ป็น
- งิน ดือนนายชาง ยธา ดือนละ 24,825.-บาท
- งิน ดือนนายชางไฟฟ้า ดือนละ 13,230.-บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 "
งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
จานวน

3,660 บาท

" พื่อ ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ชน ซอรฟ วร ฮารด วร มึ
ปริ้น ตอร ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ละ
ปริ้น ตอร ฯลฯ
"
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

" พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ชน า รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มตาม
ุณวุฒิ ละ งิน พิ่มอื่นๆตามที่ระ บียบ า นด"
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

292,560 บาท

"1) ผ้ชวยนายชาง ยธา ดือนละ 12,190 บาท
2) ผ้ชวยนายชางไฟฟ้า ดือนละ 12,190 บาท ""
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 "
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

26,280 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ชน งิน พิ่ม า รองชีพ งิน พิ่ม
ุณวุฒิ ละ งิน พิ่มอื่นๆตามที่ระ บียบ า นด "
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งบดาเนินงาน

รวม

587,000 บาท

รวม

87,000 บาท

จานวน

62,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินประ ยชน ตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น,พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี )
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 "
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

"- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559"
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
" พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึษา องบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าออ บบ รือ วบ ุมงาน อ ร้าง
าจ้างออ บบ รือ วบ ุมงาน อ ร้าง ตาม ฏ ระทรวง าร
ลัง
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารซอม ซม บารุง
รั ษา วั ดุ รุภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน ถนน
รถยนต อมพิว ตอร อุป รณ รื่อง ช้ไฟฟ้า อา ารตางๆ ต๊ะ
้าอี้ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

" พื่อ ป็น า ลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิทชไฟ ละวั ดุ อุป รณ
ไฟฟ้าตาง ๆ
"
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
วั ดุ อ ร้าง
จานวน

200,000 บาท

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

" พื่อ ป็น าวั ดุ อ ร้างตาง ๆ
ชน ล็ ไม้ อิฐ ิน ปน ทราย ฯลฯ
"
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2561"
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,934,000 บาท

รวม

4,934,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

า อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
งินชด ชย ัญญา บบปรับรา าได้( าK)
" พื่อจาย ป็น า งินชด ชย ัญญา บบปรับรา าได้ ( าK)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ ( วจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561"

วันที่พิมพ : 9/3/2565 09:02:39
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า อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภ
อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ถนน าย ลั ชื่อมระ วาง มบ้าน จานวน
( บบมีรอยตอตามยาว) บ้าน าดทรายทอง ม 10 (ถนน าย ลั
บ้าน าดทรายทอง ม 10 ชื่อม ับบ้านซาจาปา นือ ม 6)
พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น ม
บ้าน ( บบมีรอยตอตามยาว) บ้าน าดทรายทอง ม
ที่ 10 (ถนน าย ลั บ้าน าดทรายทอง มที่ 10 ชื่อม
ับ ายบ้านซาจาปา นือ มที่ 6) นาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ยาว 153.00 มตร นา 0.15 มตร ไ ล
ทาง ิน ลุ พร้อม ลี่ย รียบ อง ้าง ๆ ละ 0.50 มตร รือพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 765.00 ตาราง มตร (ราย
ละ อียดตาม บบ ล ที่ ท.1-01 (ที่ ้ไ ) ละปริมาณงาน องอบ
ต.ดงลาน า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 5

500,000 บาท
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อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ถนน าย ลั ชื่อมระ วาง มบ้าน จานวน
( บบมีรอยตอตามยาว) บ้านอางทอง 1 ม 7 (ถนน าย ลั จา
บ้านอางทอง 1 ม 7 ชื่อม ับบ้านวัง อน ดง ม 3)
พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น ม
บ้าน ( บบมีรอยตอตามยาว) บ้านอางทอง 1 ม
ที่ 7 (ถนน าย ลั จา อางทอง 1 มที่ 7 ชื่อม ับ ายบ้าน
วัง อน ดง มที่ 3) นาดผิวจราจร ว้าง 5.00
มตร ยาว 153.00 มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง ิน ลุ
พร้อม ลี่ย รียบ อง ้าง ๆ ละ 0.50 มตร รือพื้นที่ อน รีต
ริม ล็ ไมน้อย วา 765.00 ตาราง มตร (รายละ อียดตาม
บบ ล ที่ ท.1-01 (ที่ ้ไ ) ละปริมาณงาน องอบต.ดง
ลาน า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 3
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อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น มบ้าน ( บบมีรอยตอตาม จานวน
ยาว) บ้าน า ัพยา ม 11 (ซอย ช อานวย)
พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น ม
บ้าน ( บบมีรอยตอตามยาว) บ้าน า ัพยา มที่ 11 (ซอย
ช อานวย) นาดผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 153.00
มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง ิน
ลุ พร้อม ลี่ย รียบ อง ้าง ๆ ละ 0.50 มตร รือพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 765.00 ตาราง มตร (ราย
ละ อียดตาม บบ ล ที่ ท.1-01 (ที่ ้ไ ) ละปริมาณงาน
อง อบต.ดงลาน
า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 8
อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น มบ้าน ( บบมีรอยตอตาม จานวน
ยาว) บ้านดงลาน ม 9 (ซอย 5)
พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น ม
บ้าน ( บบมีรอยตอตามยาว) บ้านดงลาน มที่ 9 (ซอย 5
) นาดผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 153.00
มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง ิน
ลุ พร้อม ลี่ย รียบ อง ้าง ๆ ละ 0.50 มตร รือพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 765.00 ตาราง มตร (ราย
ละ อียดตาม บบ ล ที่ ท.1-01 (ที่ ้ไ ) ละปริมาณงาน
อง อบต.ดงลาน
า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 7
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อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น มบ้าน ( บบมีรอยตอตาม จานวน
ยาว) บ้านวัง อน ดง ม 3 (ถนน าย ลั ชื่อม ับบ้านอางทอง 1
ม 7)

น้า : 61/66

500,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น ม
บ้าน ( บบมีรอยตอตามยาว) วัง อน ดง มที่ 3 (ถนน าย
ลั จาวัง อน ดง มที่ 3 ชื่อม ับ ายบ้านอางทอง 1 ม
ที่ 7) นาดผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 153.00
มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง ิน ลุ พร้อม ลี่ย รียบ อง
้าง ๆ ละ 0.50 มตร รือพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 765.00 ตาราง มตร (รายละ อียดตาม บบ ล ที่ ท.1-01
(ที่ ้ไ ) ละปริมาณงาน องอบต.ดงลาน า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 2
อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น มบ้าน ( บบไมมีรอยตอ จานวน
ตามยาว) บ้านซาจาปา ม 2 ( ายฐานบั้งไฟ ชื่อม ับบ้านผาน้า ที่ยง
ต.บริบรณ)
พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น ม
บ้าน ( บบไมมีรอยตอตามยาว) บ้านซาจาปา มที่ 2
( ายฐานบั้งไฟ ชื่อม ับ บ้านผาน้า ที่ยง ต.บริบรณ) นาดผิว
จราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 197.00 มตร นา 0.15
มตร (ไมมีไ ลทาง) รือพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 788.00 ตาราง มตร (รายละ อียดตาม บบ ล ที่ ท.1-01 (ที่
้ไ ) ละปริมาณงาน องอบต.ดงลาน า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 1

500,000 บาท
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อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น มบ้านถนน ิน ลุ าย ลั จานวน
ชื่อมระ วางตาบลดงลาน ับตาบลวัง พิ่ม ( บบมีรอยตอตามยาว)
บ้านนาอุดม ม 4 (ชวงบ้านนายดวงตา วังผล)

น้า : 62/66

500,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น มบ้าน
ถนน ิน ลุ าย ลั ชื่อมระ วางตาบลดงลาน ับตาบลวัง
พิ่ม ( บบมีรอยตอตามยาว) บ้านนาอุดม ม 4 (ชวงบ้านนายดวง
ตา วังผล) นาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 190.00
มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง ิน ลุ พร้อม ลี่ย รียบ อง
้าง ๆ ละ 0.50 มตร รือพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 760.00 ตาราง มตร (รายละ อียดตาม บบ ล ที่ ท.1-01
(ที่ ้ไ ) ละปริมาณงาน อง อบต.ดงลาน า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 6
อ ร้างผนัง ั้นน้า อน รีต ริม ล็ ด้านทิศตะวันต อง มบ้าน จานวน
บ้านซา าม ม 8
พื่อจาย ป็น า อ ร้างผนัง ั้นน้า อน รีต ริม ล็ ด้านทิศ
ตะวันต บ้านซา าม มที่ 8 นาดยาว 255.00
มตร นา 0.20 มตร ุง 1.00 มตร (รายละ อียดตาม บบ
ปลน ละปริมาณงาน อง อบต.ดงลาน า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผน
งานอุต า รรม ละ าร ยธา ลาดับที่ 9

284,000 บาท

น้า : 63/66

วันที่พิมพ : 9/3/2565 09:02:39

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น มบ้าน บ้านซา
จาปา นือ ม 6 ( าย ลั บ้านนาย มืน่ จง ุ ลาง,นายปรีชา
มรด ละนายบุญทัน ม ี)
พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภาย น ม
บ้าน ( บบไมมีรอยตอตามยาว) ตามราย ารดังนี้
1.) ายบ้านนาย มื่น จง ุ ลาง นาดผิวจราจร ว้าง 4.00
มตร ยาว 100.00 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลง ิน ลุ
ทาง ้า ออ บ้าน รือนประชาชนพร้อม ลี่ย รียบ ้างละ 0.50
มตร ยาวรวม 15.00 มตร
2.) ายบ้านนายปรีชา มรด นาดผิวจราจร ว้าง 4.00
มตร ยาว 57.00 มตร
นา 0.15 มตร พร้อมลง ิน ลุ ไ ลทางพร้อม ลี่ย รียบ
อง ้างๆละ 0.50 มตร
3.) ายบ้านนายบุญทัน ม ี นาดผิวจราจร ว้าง 4.00
มตร ยาว 38.00 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลง ิน ลุ
ไ ลทางพร้อม ลี่ย รียบ อง ้างๆละ 0.50 มตร รือพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ทั้ง 3 ายไมน้อย วา 780.00 ตาราง
มตร (รายละ อียดตาม บบ ล ที่ ท.1-01 (ที่ ้ไ ) ละปริมาณ
งาน อง อบต.ดงลาน า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 9) ยุทธศา ตรที่ 4 ารพัฒนา ุณภาพชีวิต ผนงาน
อุต า รรม ละ าร ยธา
ลาดับที่ 4

จานวน

500,000 บาท

น้า : 64/66

วันที่พิมพ : 9/3/2565 09:02:39

าปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
ปรับปรุงระบบ งน้าประปา มบ้าน ซอย 6 - ซอย 2 บ้านอางทอง
ม1

จานวน

500,000 บาท

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

พื่อจาย ป็น าปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง (ปรับปรุงระบบ งน้า
ประปา มบ้าน ซอย 6 - ซอย 2 บ้านอางทอง ม 1
- ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ยุทธศา ตรที่ 4 าร
พัฒนา ุณภาพชีวิต ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา
ลาดับ 34 น้า80
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารอบรม ละศึ ษาดงานด้าน ศรษฐ ิจพอ พียง
"- พื่อ ป็น า ช้จาย น รง ารอบรม ละศึ ษาดงานด้าน
ศรษฐ ิจพอ พียง ชน าจ้าง มารถปรับอา าศ าที่พั า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าป้าย รง าร า อ าร
ประ อบ ารอบรม าตอบ ทนวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น าร
น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 61
ลาดับที่ 1"" "

น้า : 65/66
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

" พื่อ ป็น า ช้จาย น ารปรับปรุงภมิทัศนถนน ้นอางทองถึง
ถนนมะลิวัลย ชน าป้าย รง าร าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าวั ดุอุป รณที่ ี่ยว ้องฯลฯ
- ป็นไปตามระบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้
จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 58
ลาดับที่ 1
รง ารปล ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติ
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รง ารปรับปรุงภมิทัศนถนน ้นอางทองถึงมะลิวัลย

"- พื่อ ป็น า ช้จาย น รง ารปล ต้นไม้ ฉลิมพระ
ียรติ ชน าพันธุไม้ าวั ดุอุป รณ าป้าย รง าร า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม ฯลฯ
- - ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562""
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ง ันีฬา ละ งนั ีฬา ้ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 59
ลาดับที่ 1 "

วันที่พิมพ : 9/3/2565 09:02:39

รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ จานวน
พระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี
" พื่อจาย ป็น าดา นิน รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ
ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 ร ฎา ม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 59
ลาดับที่ 2"

น้า : 66/66

100,000 บาท

