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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตําบล วยทราย
อํา ภอ นอง ค จัง วัด ระบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,211,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,401,470 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,884,320 บาท

รวม

2,570,880 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จํานวน

514,080 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดือน
นาย องค ารบริ าร วนตําบล
ละรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล
งินคาตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนประจําตํา นง
นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ละรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล
งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษ
นาย องค ารบริ าร วนตําบล ละ
รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล
งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
จํานวน
ตําบล
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดือน
ลขานุ ารนาย อบต.
งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดือน
ภา ลขานุ าร ภา ละ มาชิ ภา

ประธาน ภา รองประธาน

จํานวน

86,400 บาท

1,886,160 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,313,440 บาท

จํานวน

1,953,240 บาท

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบ ทนราย ดือน
ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
(นั บริ ารงานทองถิ่น) ระดับ ลาง อัตรา ดือนละ 7,000 บาท
งินประจําตํา นง

จํานวน

168,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทองถิ่น) ระดับ
ลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทองถิ่น) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา
(3) ัว นา ํานั ปลัด (นั บริ ารงานทั่ว ป) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(4) นั ทรัพยา รบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(5) นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน จํานวน 1 อัตรา
(6) จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา

- พื่อจาย ปนคา งินประจําตํา นง พนั งาน วนตําบล จํานวน
3 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทองถิ่น)
ระดับ ลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทองถิ่น)
ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(3) ัว นา ํานั ปลัด (นั บริ ารงานทั่ว ป) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

1,026,960 บาท

จํานวน

81,240 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน
1 อัตรา
(2) ผูชวยนั ทรัพยา รบุคคล (พนั งานจางตามภาร ิจ)
จํานวน 1 อัตรา
(3) ผูชวย จาพนั งานธุร าร (พนั งานจางตามภาร ิจ)
จํานวน 1 อัตรา
(4) ผูชวย จาพนั งานประชา ัมพันธ (พนั งานจางตามภาร ิจ)
จํานวน 1 อัตรา
(5) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา
(6) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 2 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนั งานจาง
จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวย จาพนั งานธุร าร (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวย จาพนั งานประชา ัมพันธ (พนั งานจางตามภาร ิจ)
จํานวน 1 อัตรา
(3) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 2 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

3,627,550 บาท

รวม

505,950 บาท

จํานวน

276,950 บาท

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง
คา ชาบาน

จํานวน

204,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบาน
ทางราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

15,000 บาท

รวม

2,017,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
(1) คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
จํานวน 40,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน
องค ารบริ วนตําบล ชนคาตอบ ทน จา นาที่ น าร ลือ ตั้ง คาตอบ ทน
คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง งินคาตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน ารรั ษาความ
จ็บป่วยนอ วลาราช าร ปนตน
(2) คาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง
จํานวน 236,950 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป ับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง

พนั งาน วนตําบล ตาม ิทธิ ละระ บียบของ

- พื่อจาย ปนคา งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตําบล ละผูบริ าร อบต.
ค่าใช้สอย

บุตรของพนั งาน วน

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
คา ฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปนคา ฆษณา ละ ผย พร ชน คา ผย พรขอมูลขาว
าร อ าร วั ดุ ิ่งพิมพรายงานผล ารดํา นินงาน ผนพับ ปายประชา
ัมพันธตางๆ ปอรต ฆษณาประชา ัมพันธ ารจัดทํา ว็บ ซต อัดขยาย
รูป คา ื่อ รือ ิ่งพิมพตางๆ ระบบ ระจาย ียง ร าย ฯลฯ ปนตน
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คาจาง มาบริ าร

จํานวน

864,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มา ูบน้ํา,คาจาง มาทํา
ของ,คาบริ าร ําจัดปลว ,คาจาง มา ูบ ิ่งปฏิ ูล, จาง มา รงงานปฏิบัติ
งาน ละคาจาง มางานตางๆ ที่อยู นอํานาจ นาที่ขององค ารบริ าร วน
ตําบล ปนตน
คา ชา ครื่องถาย อ าร

จํานวน

57,600 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชา ครื่องถาย อ าร ปริมาณ ารถาย อ ารขั้น
ต่ํา 5,000 ผน/ ดือน จํานวน 2 ครื่อง
คา ชาที่ดินวัด วยทราย

จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาที่ดินวัด วยทราย ํา รับประ ยชน ช อย นภาร ิจ
ของ อบต. จํานวน 5 ร
คาธรรม นียม น ารทํานิติ รรม ละอื่น ๆ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาธรรม นียม น ารทํานิติ รรม ละคาธรรม นียมขออนุญาต
ตาง ๆ ชน คาธรรม นียม น ารดํา นินคดี คาธรรม นียม น ารรังวัด รือคา
ธรรม นียมอื่น ๆ รณีที่ อบต. ด ชบริ ารจา วนราช าร รือรัฐ
วิ า ิจ รือ อ ชน
คา บี้ยประ ันภัยรถยนต
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาทําประ ันภัยรถยนตภาคบังคับ ละภาค มัคร จของรถ วน
ลางของ อบต. พื่อลดภาระคา ชจาย นความรับผิดทางละ มิด รณี ิด
อุบัติ ตุ นขณะปฏิบัติ นาที่ที่ชอบดวย ฎ มาย
คา ย็บ นัง ือ ขาป นัง ือ ละคาถาย อ าร
จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ย็บป นัง ือ ขาป นัง ือ ละคาถาย อ ารตางๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
คารับรอง
จํานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ปนคารับรองขององค ารบริ าร วนตําบล น อ า
ตางๆ ชน ารตอนรับ วนราช ารที่มาตรวจงาน,ตรวจ ยี่ยม ารตอนรับ
บุคคล รือคณะบุคคล ที่มานิ ทศงานติดตอประ านงาน ตรวจงาน ศึ ษาดู
งาน ปนตน
คา ชจาย น ารจัดงานพิธี าร
จํานวน 100,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาจัดงาน น ารจัดงานพิธี ารตางๆ ชน รัฐพิธี ศา นพิธี ละ
วัน ําคัญของทางราช าร ชน วันปยะม าราช,วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
รวมถึง ารปฏิบัติงานตามน ยบายของรัฐบาล รือตาม าร ั่ง ารของทาง
ราช าร ปนตน
คา ลี้ยงรับรอง
จํานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่อง ช น าร ลี้ยงรับรอง ละคา
บริ ารอื่น ๆ ซึ่งจํา ปนตองจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรอง ํา รับ ารประชุม
ภาทองถิ่น คณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่ ดรับ ตงตั้งตาม
ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าด ทย รือ
ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น ับองค รป ครอง วนทอง
ถิ่น รือองค รป ครอง วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ทั้งนี้ รวมถึงผู
ขารวมประชุมอื่น ๆ ละ จา นาที่ที่ ี่ยวของซึ่ง ขารวมประชุม ปนตน

จํานวน

140,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอ ม ระ ชาดอ ม ละพวง
มาลา

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาของรางวัล รือ งินรางวัล น ารจัดงาน รือ ิจ รรม
ตาง ๆ พื่อจาย ปนคาพวงมาลัย ชอดอ ม ระ ชาดอ ม ละ
พวงมาลาตามความจํา ปน
- ปน ปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ จายคา ชจาย น ารจัด
งาน าร ขงขัน ีฬา ละ งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน 2530 รื่อง าร บิ จายคาดอ ม พื่อมอบ บุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา ละพานประดับพุมดอ ม
คา ชจาย ครง าร ชิดชู ียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
- พื่อ ปนคา ชจายตาม ครง าร ชิดชู ียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัขญา
ศรษฐ ิจพอ พียง น ารมุง นน าร ชชีวิตอยางประ ยัด พอ พียง ละ ปน
บบอยางที่ดีฯลฯ ตั้งจายจา งินราย ด
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย าร บิ จายคา ชจาย น ารจัดงาน าร
ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 นา 134 )

นา : 8/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

คา ชจาย ครง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงานพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปนคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน พื่อพัฒนาศั ยภาพผู
บริ ารทองถิ่น มาชิ ภาทองถิ่น จา นาที่ทองถิ่น ละผูนํา มูบาน
ลุม อ ม. ฯลฯ
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบาน มืองที่
ดี พ.ศ.2546 ละที่ ข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวม ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 นา 135 )
คา ชจาย ครง ารฝึ อบรม ริม รางคุณธรรม จริยธรรม บุคลา รองค าร
บริ าร วนตําบล วยทราย
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารฝึ อบรม ริม รางคุณธรรม ละจริยธรรม ับผู
บริ ารทองถิ่น มาชิ ภาทองถิ่น จา นาที่ทองถิ่น ละผูนํา มูบาน ฯลฯ
มุง นน ารปฏิบัติงาน พิ่ม มรรถนะ ดยยึด ลั ารบริ าร ิจ ารบาน มือง
ที่ดี
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบาน
มือง ที่ดี พ.ศ.2546 ละที่ ข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 นา 133 )

นา : 9/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

คา ชจาย ครง าร ํารวจความพึงพอ จของประชาชนผูรับบริ าร

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ํารวจความพึงพอ จของประชาชนผูรับบริ าร ดย ารวา
จาง ถาบันอุดมศึ ษา ปนผูดํา นิน ารออ บบ ํารวจ ละดํา นิน าร
ํารวจ
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ
ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ .อบต.จัง วัด ระบุรี รื่อง ลั ณฑ งื่อน ข ละวิธี าร
ํา นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําป ํา รับพนั งาน วนตําบล ลู จาง ละพนั งานจางขององค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 นา 132 )
คา ชจาย ครง าร ริม รางความซื่อ ัตย ุจริต น ารตอตาน ารทุจริต
- พื่อ ปนคา ชจายตาม ครง าร ริม รางความซื่อ ัตย ุจริต ละปลู ฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี น ารตอตาน ารทุจริต
ับผูบริ ารทองถิ่น มาชิ
ภาทองถิ่น จา นาที่ทองถิ่น ละผูนํา มูบาน ฯลฯ มุง นน ารปฏิบัติงาน พิ่ม
มรรถนะ ดยยึด ลั ารบริ าร ิจ ารบาน มืองที่ดี
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบาน มืองที่
ดี พ.ศ.2546 ละที่ ข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 10 นา 136 )

นา : 10/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

คา ชจายจัด าร ลือ ตั้งทองถิ่น
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัด าร ลือ ตั้งผูบริ ารทองถิ่น มาชิ ภาทอง
ถิ่น รณีที่ครบวาระ รือลาออ รือมีคํา ั่ง พนจา ารดํารงตํา นง พื่อ
จัด มี าร ลือ ตั้ง ม ปรา ฏ นดานบริ ารทั่ว ป ผนงานบริ ารงานทั่ว
ป งานบริ ารทั่ว ป
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ละ ข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซอม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ ปน
คา ชจาย น ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11 นา 136 )

จํานวน

250,000 บาท

นา : 11/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

524,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช นาม
บิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปน น าร ดินทาง ปราช าร ของคณะผู
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ ดรับอนุญาต รืออนุมัติ ดินทาง ป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือ ปติดตอ
ราช าร
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปนคาจาง มาบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อ ามารถ ช
งาน ดตามป ติ ชน ครุภัณฑ ํานั งาน ยานพา นะ ครื่องจั ร ล ครุภัณฑ
คอมพิว ตอร อาคาร ถานที่ ที่ดิน ิ่ง อ ราง รือ ิ่งของ ครื่อง ช น าร
ปฏิบัติงาน ระบบ ระจาย ียง ร าย ฯลฯ ปนตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้
พลา ติ ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ นาฬิ าตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ ิ่งพิมพ มุด ซอง อ าร ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน น
ํานั งาน ฯลฯ

นา : 12/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

วั ดุ ฟฟา ละวิทยุ

จํานวน

6,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฟฟา ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ม คร ฟน ขาตั้ง ม คร ฟน ัว รง
ฟฟา ครื่องวัด ระ ฟฟา ครื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ฟฟา ครื่องประจุ ฟ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟ ข็มขัดลัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตซ ฟฟา ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ บร
อร ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ดอ ลํา พง ผง
วงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับทาง ฟ ฯลฯ
วั ดุงานบานงานครัว

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา ระติดน้ํา
รอน ระติดน้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา ระติดน้ํา
รอน ระติดน้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
วั ดุ อ ราง

จํานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตาง ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ม
ตางๆ คอน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บ ม ทปวัด
ระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ํามันทา ม ทิน นอร ี ปูน
ซี มนต ทราย ระ บื้ยง ัง ะ ี ตะปู ล็ น ปรงทา ี ปูนขาว ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ทอน้ํา ละอุป รณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

นา : 13/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ขขวง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ
ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ ระจ คงมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาณ
ฟ ระพริบ ัญญาณ ฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร นอต ละ รู
าย มล พลา ฟลม รอง ง ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพาน บพัด มอ
น้ํา บต ตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ฟ บร อานจั รยาน ตลับลู
ปืน ระจ มองขาง รถยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน
ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถาน าซ ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน คียว ปริง ลอร (Sprinkler)
จอบ มุน จานพรวน ครื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ปุย ยาปอง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ
ัตว พันธุ ัตวป ละ ัตวน้ํา วั ดุ พาะชํา อุป รณ น าร
ขยายพันธุ ชน บมีด ชือ ผา บ รือผาพลา ติ นา า
ปอง ัน พิษฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลอง ละระวิง
ฟลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปา ลองถายรูป ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน พู ัน ละ ี ระดาษ ขียน
ป ตอร
ฟลม มม มรี่ ารด ฟลม ลด ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ
ทป, ผนซีดี) รูป ี รือขาวดําที่ ดจา ารลาง อัดขยาย
ภาพถายดาว ทียมฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
ทปบันทึ ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ
ํา รับคอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ผง ปนอั ขระ รือ
ปนพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ปนตน ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต
(Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม
(CD ROM) บบออพติคอล (Optical) ปนตน ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

580,000 บาท

คา ฟฟา

จํานวน

480,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ระ ฟฟาที่ ช นภาร ิจ ละอยู นความดู ลรับผิดชอบ
ขององค ารบริ าร วนตําบล อาทิ อาคาร ํานั งานตางๆ ลองวงจร
ปด อ ระจายขาวระบบ ียง ช าย ละ ร าย ฯลฯ ปนตน
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้ําประปา ํา รับที่ทํา ารองค ารบริ าร วนตําบล
คาบริ าร ทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ทรศัพท ํา รับที่ทํา ารองค ารบริ าร วนตําบล
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม

จํานวน

40,000 บาท

รวม

859,600 บาท

รวม

859,600 บาท

จํานวน

45,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ าอี้ทํางาน บบ ุม
บาะ จํานวน 10 ตัวๆ ละ 4,500 บาท ชนิดมีพนั พิง ูงปรับระดับ ด มีที่พั
ขน ราคาตามทองตลาด(นอ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตาม บบ ละราย
ละ อียดที่ อบต. ํา นด
คา ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน
จํานวน

17,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริ ารตาม ครง าร ครือขาย Internet ขององค ารบริ าร
วนตําบล วยทราย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
คา าอี้ทํางาน บบ ุม บาะ

- พื่อ ปนคาจัดซื้อคา ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน บบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พรอมติด
ตั้ง จํานวน 1 ครื่อง ราคา 17,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ รายละ อียด ละคุณลั ษณะของ ํานั งบประมาณ)
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ครุภัณฑยานพา นะ ละขน ง
คารถบรรทุ (ดี ซล)

จํานวน

729,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

คา ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบที่ 1

จํานวน

22,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบ
ที่ 1 (จอ ดงภาพขนาด มนอย
วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ราคา 22,000 บาท (ตาม ณฑราคา ลาง
ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
คา ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน

จํานวน

17,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน (จอ ดงภาพขนาด
มนอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ราคา 17,000 บาท (ตาม ณฑราคา
ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
คา ครื่อง ํารอง ฟฟา
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อรถบรรทุ (ดี ซล) จํานวน 1 คัน ราคา 729,000
บาท ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ ูบ มนอย วา 2,000 ซีซี. รือ ําลัง
ครื่องยนต ูง ุด มต่ํา วา 90 ิ ลวัตต ขับ คลื่อน 2 ลอ บบดับ
บิ้ล ค็บ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละ อียด ละคุณลั ษณะของ
ํานั งบประมาณ)
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 นา 147 )
ครุภัณฑ อ ราง
คา ลื่อย ซยนต
- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ลื่อย ซยนต จํานวน 2 ครื่องๆ ละ 8,500 บาท ขนาด
บาร ม ิน 12 นิ้ว นอ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละ อียด ละ
คุณลั ษณะตามที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 27 นา 151 )
ครุภัณฑคอมพิว ตอร

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ํารอง ฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 ครื่อง ราคา
ครื่องละ 2,500 บาท(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)

นา : 17/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

คาชุด ปร รมระบบปฏิบัติ าร ํา รับ ครื่องคอมพิว ตอร

จํานวน

7,600 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

อุด นุน ครง ารจัด ิจ รรม ประ พณี วัฒนธรรม ละงานรัฐพิธี อํา ภอ นอง ค จํานวน

15,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อชุด ปร รมระบบปฏิบัติ าร ํา รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร บบ ิทธิ าร ชงานประ ภทติดตั้งมาจา รงงาน (OEM) ที่มี
ลิข ิทธิ์ถู ตองตาม ฎ มาย จํานวน 2 ชุด ราคา 3,800 บาทตอชุด (ตาม
ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
- พื่อ ปน งินอุด นุน ครง ารจัด ิจ รรม ประ พณี วัฒนธรรม ละงานรัฐ
พิธี
ที่ทํา ารป ครองอํา ภอ นอง ค
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13 นา 137 )
อุด นุน ครง ารบูรณา าร น ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวม น ารชวย
ลือประชาชน
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารอุด นุน ับองค ารบริ าร วนตําบลบัว
ลอย ซึ่ง ปน ถานที่ ลาง ํา รับ ปนศูนยปฏิบัติ ารรวม น ารชวย ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนทองถิ่น อํา ภอ นอง ค ประจําป 2563
ปรา ฏ น ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย นงานปอง ันภัย
ฝ่ายพล รือน ละ ระงับอัคคีภัย
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 26 นา140 )

จํานวน

15,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,709,690 บาท

รวม

1,592,460 บาท

รวม

1,592,460 บาท

จํานวน

821,520 บาท

จํานวน

30,900 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

248,160 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร องคลัง (นั บริ ารงานคลัง) ระดับ
ตน จํานวน
1 อัตรา
(2) นั วิชา าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(3) จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(4) จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
(5) จาพนั งานจัด ็บราย ด จํานวน 1 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
(3) จาพนั งานจัด ็บราย ด จํานวน 1 อัตรา

งินประจําตํา นง
- พื่อจาย ปนคา งินประจําตํา นง พนั งาน วนตําบล จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร องคลัง (นั บริ ารงานคลัง) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา

คาจางลู จางประจํา
- พื่อจาย ปนคาจาง
ลู จางประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี ( ลุมงาน นับ นุน)
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

395,040 บาท

จํานวน

54,840 บาท

รวม

1,017,730 บาท

รวม

224,730 บาท

จํานวน

104,730 บาท

(2) คาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ับพนั งาน วน
ตําบล ลู จางประจํา ละพนั งานจาง จํานวน 94,730 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป ับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1)ผูชวย จาพนั งานพั ดุ (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2)ผูชวย จาพนั งานจัด ็บราย ด (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
อัตรา
(3)คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนั งานจาง จํานวน 3
อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวย จาพนั งานพั ดุ (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวย จาพนั งานจัด ็บราย ด (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
อัตรา
(3) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
(1) คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
จํานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน
องค ารบริ วนตําบล ชนคาตอบ ทน จา นาที่ น าร ลือ ตั้ง คาตอบ ทน
คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง งินคาตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน ารรั ษาความ
จ็บป่วยนอ วลาราช าร ปนตน

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ลู จางประจํา ละพนั งานจาง
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คา ชาบาน

จํานวน

102,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

683,000 บาท

คา ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ฆษณา ละ ผย พร ชน คา ผย พรขอมูลขาว าร
อ าร วั ดุ ิ่งพิมพรายงานผล ารดํา นินงาน ผนพับ
ปายระชา ัมพันธตางๆ ปอรต ฆษณาประชา ัมพันธ
ารจัดทํา ว็บ ซต อัดขยายรูป ฯลฯ ปนตน
คาจาง มาบริ าร

จํานวน

288,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มา ูบน้ํา,คาจาง มาทํา
ของ,คาบริ าร ําจัดปลว ,คาจาง มา ูบ ิ่งปฏิ ูล, จาง มา รงงานปฏิบัติ
งาน ละคาจาง มางานตางๆ ที่อยู นอํานาจ นาที่ขององค ารบริ าร วน
ตําบล ปนตน
คา ชจาย น ารขน งวั ดุ/พั ดุ

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบาน
ทางราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

พนั งาน วนตําบล ตาม ิทธิ ละระ บียบของ

- พื่อจาย ปนคา งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตําบล ละผูบริ าร อบต.
ค่าใช้สอย

บุตรของพนั งาน วน

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ปนคา ชจาย น าร ชบริ าร าร งวั ดุ/พั ดุ จา รงพิมพอา า
รั ษาดิน ดน ด ชบริ าร น ารจัด งทางพั ดุ/ ปรษณีย ปนตน

นา : 21/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
- พื่อจาย ปนคาจาย ชจาย น ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย น
ขตพื้นที่
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
ข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ินของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/
ว 462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ 2561 รื่อง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.3/ว
1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 รื่อง าร ตรียมความพรอม ละ ารดํา นิน
ารตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปลู ราง
พ.ศ. ๒๕๖๐
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 12 นา 136 )

จํานวน

300,000 บาท
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คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช นาม
บิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปน น าร ดินทาง ปราช าร ของคณะผู
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ ดรับอนุญาต รืออนุมัติ ดินทาง ป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือ ปติดตอ
ราช าร
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อ ามารถ ชงาน ดตามป ติ)
- พื่อจาย ปนคาจาง มาบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อ ามารถ ช
งาน ดตามป ติ ชน ครุภัณฑ ํานั งาน ยานพา นะ ครื่องจั ร ล ครุภัณฑ
คอมพิว ตอร อาคาร ถานที่ ที่ดิน ิ่ง อ ราง รือ ิ่งของ ครื่อง ช น าร
ปฏิบัติงาน ระบบ ระจาย ียง ร าย ฯลฯ ปนตน
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฟฟา ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ม คร ฟน ขาตั้ง ม คร ฟน ัว รง ฟฟา ครื่อง
วัด ระ ฟฟา ครื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร ฟฟา ครื่อง
ประจุ ฟ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟ ข็มขัดลัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตซ ฟฟา ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ บร
อร ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ดอ ลํา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับทาง ฟ ฯลฯ
วั ดุงานบานงานครัว
จํานวน

5,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระ
ดาษชนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้
พลา ติ ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ นาฬิ ารตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ
คําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ ิ่งพิมพ มุด ซอง อ าร ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน น
ํานั งาน ฯลฯ

วั ดุ ฟฟา ละวิทยุ

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา ระติดน้ํา
รอน ระติดน้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา ระติดน้ํา
รอน ระติดน้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลอง ละระวิง ฟลม
ภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปา ลองถายรูป ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน พู ัน ี ระดาษ ขียน ป ตอร ฟลม ม
ม มรี่ ารด ฟลม ลด ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผน
ซีดี) รูป ี รือขาวดําที่ ดจา ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียมฯลฯ

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ขอมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร
ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง
าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ผง ปนอั ขระ รือ ปน
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป (MeMory Chip)
ชน Ram คัตซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ปนตน
ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette)
บบ
ฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติคอล (Optical)
ปนตน ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริ าร ปรษณีย

จํานวน

10,000 บาท

รวม

99,500 บาท

รวม

99,500 บาท

จํานวน

9,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ าอี้ทํางาน บบ ุม
บาะ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท ชนิดมีพนั พิง ูงปรับระดับ ด มีที่พั
ขน ราคาตามทองตลาด(นอ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตาม บบ ละราย
ละ อียดที่ อบต. ํา นด
คาตู ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน
จํานวน

11,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อคาตู ล็ ็บ
อ าร บบ 2 บาน จํานวน 2 ลังๆ ละ 5,500 บาท ชนิดมีมือจับบิด
ด ปรับระดับวาง อ าร 3 ชั้น มาตรฐาน มอ . ราคาตามทองตลาด(นอ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตาม บบ ละรายละ อียดที่ อบต. ํา นด
คา ตะทํางาน ล็

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ปรษณีย คา ทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ปรษณียา ร ปนตน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
คา าอี้ทํางาน บบ ุม บาะ

- พื่อ ปนคาจัดซื้อคา ตะทํางาน ล็ จํานวน 2 ตัว ละ 5,000 บาท
พรอม ระจ ปูพื้น ตะ ราคาตามทองตลาด(นอ บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ) ตาม บบ ละรายละ อียดที่ อบต. ํา นด
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คา ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล

บบที่ 2

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบ
ที่ 2 (จอ ดงภาพขนาด มนอย
วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ราคา 30,000 บาท (ตาม ณฑราคา ลาง
ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม)

นา : 26/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

คา ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน

จํานวน

17,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน (จอ ดงภาพขนาด
มนอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่องราคา 17,000 บาท (ตาม ณฑราคา
ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
คา ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network บบที่ 1
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network บบ
ที่ 1 (18 นา/นาที จํานวน 1 ครื่องราคา 10,000 บาท (ตาม ณฑราคา
ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
คา ครื่อง ํารอง ฟ ขนาด 800 VA
จํานวน

12,500 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ํารอง ฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 5 ครื่อง ราคา 2,500 บาท (ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,405,460 บาท

รวม

624,360 บาท

รวม

624,360 บาท

จํานวน

133,710 บาท

จํานวน

10,650 บาท

จํานวน

432,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) จาพนั งานปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) จาพนั งานปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
คาตอบ ทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่ว ป(พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 4 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จํานวน

48,000 บาท

รวม

431,000 บาท

รวม

47,000 บาท

จํานวน

39,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งาน
จาง
จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 4 อัตรา

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
(1)คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
จํานวน 3,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค าร
บริ าร วนตําบล ชน คาตอบ ทน จา นาที่ น าร ลือ ตั้ง คาตอบ ทน
คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง งินคาตอบ ทนผูปฏิบัติงาน ารปฏิบัติ นาที่ น
ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัยของอา า มัครปอง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อป.พร.) ปนตน
(2) คาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง
จํานวน 36,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป ับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง

นา : 28/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

ค่าใช้สอย

รวม

384,000 บาท

จํานวน

384,000 บาท

รวม

350,100 บาท

รวม

350,100 บาท

จํานวน

350,100 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มาทําของ คาจาง มา รง
งานรายวัน/ ดือน จางทํา อ าร คาถาย อ าร
บบพิมพตาง ๆ ฯลฯ ปนตน ปรา ฏ นดานบริ ารงานทั่ว ป
ผนงาน ารรั ษาความ งบภาย น งานบริ ารทั่ว ป ี่ยว ับ
ารรั ษาความ งบภาย น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
คา ลอง ทรทัศนวงจรปด มูที่ 6
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ลอง ทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง มูที่ 6 าย ย
ถนนพ ล ยธินถนนทาง ขาวัดบานยาง จํานวน 6 จุด พรอมอุป รณประ อบ
ดวย
1. ลอง ทรทัศนวงจรปดชนิด ครือขาย บบมุมมองคงที่ ํา รับติดตั้ง
ภายนอ อาคาร ํา รับ ช น ารรั ษาความปลอดภัยทั่ว ป จํานวน 6
ตัวๆ ละ 32,000 บาท รวม 192,000 บาท
2. ครื่อง ํารอง ฟฟา ขนาด 1 kVA(600 วัตต) จํานวน 1
ครื่อง รวม 5,800 บาท
3. ครื่อง ํารอง ฟฟา ขนาด 800 VA(480 วัตต) จํานวน 2 ครื่องๆ
ละ 2,500 บาท รวม 5,000 บาท
4. อุป รณบันทึ ภาพผาน ครือขาย(Network Video Recorder)
บบ 8 ชอง จํานวน 1 ครื่อง ราคา 22,000 บาท
5. อุป รณ ระจาย ัญญาณ บบ PoE(PoE L2 Swith) ขนาด 8
ชอง 1 ครื่อง รวม 8,600 บาท
6. ทรทัศน อล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว 1 ครื่อง รวม 12,100 บาท
- ปนราคาตอ นวยตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานของ
ระบบ ลอง ทรทัศนวงจรปด ละตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้น

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

ฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
ละตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละ อียด ละคุณลั ษณะของ ํานั
งบประมาณ
- อุป รณ วนควบตางๆ ที่จํา ปน น ารติดตั้ง ลอง ทรทัศนวงจร
ปด ดังนี้
1. อุป รณ ปลง ัญญาณ ฟ บอรออ
ฟติ (Media Convertor) 10/100 จํานวน 2 ชุดๆละ 2,500
บาท รวม 5,000 บาท
2. ายนํา ัญญาณ ครงขาย ย วนํา ง บบภายนอ
อาคาร 6 Core ยาว 1,500 มตรๆละ 30 บาท รวม 45,000 บาท
3. ายนํา ัญญาณชนิดภายนอ อาคาร (UTP CABLE) ยาว 500
มตรๆละ 20 บาท รวม 10,000 บาท
4. อุป รณจาย ฟฟาปอง ันฟาลัดวงจร(10A) 3 ชุดๆละ 1,000
บาท รวม 3,000 บาท
5. ตู ํา รับ อุป รณ องควบคุมพรอมอุป รณ ขนาด 19 นิ้ว 27U
จํานวน 1 ชุด รวม 18,000 บาท
6. ตู CCTV Cabinet ํา รับจัด ็บอุป รณภายนอ
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 4,300 บาท รวม 8,600 บาท
7. คาดํา นิน าร Fusion Spice าย ย วนํา ง คาติดตั้งอุป รณ
ละปรับ ตง ลอง ซ็ตระบบพรอมอุป รณ บ็ด ตล็ด ฯลฯ รวม 15,000 บาท
ราย ารดัง ลาวขางตน ปนราคาตามทองตลาด(นอ บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) ตาม บบ ละรายละ อียดที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 10 นา 149 )
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น

รวม

340,000 บาท

รวม

245,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาป่วย าร อา า มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือน
(อปพร.) รือคา ชจาย นลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบ ทน รือคาป่วย าร
ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค ารบริ าร วนตําบล วยทราย

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารปอง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง ทศ าล
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารปอง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน นชวง ทศ าล
ประจําป ตามน ยบายของราช าร ชน วันป ม วัน ง รานต ฯลฯ ปนตน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ละ ข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระ บียบคณะ รรม ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ วา
ดวยคา ชจายของอา า มัคร น ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2560
5) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย อา า
มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2560
6) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ช
จาย อา า มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 นา 54)
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ครง ารฝึ อบรมอา า มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือน(อป.พร.)

จํานวน

120,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

95,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

- พื่อ ปนคา ชจาย ครง ารฝึ อบรม ละทบทวนอา า มัครปอง ันภัยฝ่าย
พล รือน(อป.พร.) รือ ารซั ซอม ผน ผชิญ ตุตาง ๆ ของศูนยปอง ันภัย
ฝ่ายพล รือน อบต. วยทราย น ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ฯลฯ ปน
ตน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ละ ข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 นา 54 )
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง น ารปอง ัน ละระงับ ตุ
อัคคีภัย ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง มว
มือ รอง ทา ายดับ พลิง ฯลฯ

ถุง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑอื่น
ครุภัณฑอื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อครุภัณฑงานจราจร ชน ระจ งา คง ปาย
จราจร ฟ ัญญาณฉุ ฉิน ฯลฯ (นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) ตามรูป บบ
ละรายละ อียดที่ อบต. ํา นด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,409,180 บาท

รวม

914,180 บาท

รวม

914,180 บาท

จํานวน

189,600 บาท

จํานวน

14,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา งินประจําตํา นง บั พนั งาน วน
ตําบล จํานวน
1 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม (นั บริ ารงาน าร
ศึ ษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จํานวน

692,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม (นั บริ ารงาน าร
ศึ ษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(2) ครูผูดู ล ด็ จํานวน 1 อัตรา

งินประจําตํา นง

- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวย ัว นาศูนยพัฒนา ด็ ล็
(พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูดู ล ด็ (ผูมีทั ษะ) (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(3) ผูชวยนั วิชา ารศึ ษา (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนั งานจาง
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผูดู ล ด็ (ผูมีทั ษะ) (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา

จํานวน

18,180 บาท

นา : 33/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

งบดาเนินงาน

รวม

495,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

(2) คาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง
จํานวน 65,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป ับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
(1) คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
จํานวน 5,000 บาท
- พื่อจายดปนคาตอบ ทน ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค าร
บริ าร วนตําบล ชนคาตอบ ทน จา นาที่ น าร ลือ ตั้ง
คาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง งินตอบ ทนผูปฏิบัติงาน

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ระ บียบของทางราช าร
ค่าใช้สอย

ครูผูดู ล ด็ ตาม ิทธิ ละ
รวม

358,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจางทํา ฆษณา ละ ผย พร ชน ลางอัดขยายรูป คา ื่อ รือ
ปายขอความ ิ่งพิมพตาง ๆ ปายอั ษร ละขอความของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ปนตน
คาจาง มาบริ าร
จํานวน

288,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
คา ฆษณา ละ ผย พร

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มาทําของ คาจาง มา รง
งานปฏิบัติงาน จางทํา อ าร คาถาย อ าร บบพิมพตาง ๆ ฯลฯ ปนตน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช นาม
บิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปน น าร ดินทาง ปราช าร ของคณะผู
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ ดรับอนุญาต รืออนุมัติ ดินทาง ป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือ ปติดตอ
ราช าร
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อ ามารถ ชงาน ดตามป ติ)
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ ชน ครุภัณฑตางๆ อาคาร ถานที่ รือ ิ่ง อ รางตางๆ ฯลฯ ปนตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระ
ดาษชนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้
พลา ติ ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ นาฬิ ารตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ ิ่งพิมพ มุด ซอง
อ าร ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชน น ํานั งาน ฯลฯ
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วั ดุงานบานงานครัว

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา
ระติดน้ํารอน ระติ น้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา
ระติดน้ํารอน ระติดน้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ

วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตาง ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ม
ตางๆ คอน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บ ม ทปวัด
ระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ํามันทา ม ทิน นอร ี ปูน
ซี มนต ทราย ระ บื้ยง ัง ะ ี ตะปู ล็ น ปรงทา ี ปูนขาว ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ทอน้ํา ละอุป รณ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ขอมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร
ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง
าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ผง ปนอั ขระ รือ
ปนพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box)
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ปนตน ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต
(Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM)
บบออพติคอล (Optical) ปนตน ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,630,738 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

573,138 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

214,400 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ประจําป 2563
นพื้นที่องค ารบริ าร วนตําบล วยทราย
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ
ละ นัง อื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2537 รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 1657 ลว.16 .ค. 2556
รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององค รป ครอง วนทองถิ่น
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 นา 56 )

ับ ด็
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ครง าร นับ นุนคา ชจายบริ าร ถานศึ ษา
- พื่อ ปนคา ชจาย น าร นับ นุนคา ชจายบริ าร ถานศึ ษา ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ วัดบานยาง ( อบต. วยทราย) ประจําปงบประมาณ 2563 ตาม
ราย าร ดังนี้
(1) คาอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
จํานวน 107,800 บาท
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัด าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียนศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ครบทุ คน ประจําปงบประมาณ 2563 นอัตรามื้อละ 20
บาท/คน จํานวน 245 วัน
(2) คาจัด าร รียน าร อน
จํานวน 34,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาจัด าร รียน าร อน ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ อัตรา 1,700 บาท/คน
(3) คา ชจาย น ารจัด ารศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
จํานวน 22,600 บาท
- พื่อจาย ปนคา นัง ือ รียน คาอุป รณ าร รียน คา ครื่อง บบนั
รียน ละคา ิจ รรมพัฒนาผู รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดังนี้
1) คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
2) คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3) คา ครื่อง บบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4) คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวยราย ด ละ ารจาย งินของ ถาน
ศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ว ปดาน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 นา 58 )

จํานวน

164,400 บาท

นา : 39/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

ค่าวัสดุ

รวม

358,738 บาท

คาอา าร ริม (นม)

จํานวน

308,738 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออา าร ริม (นม)
ด็ ปฐมวัย นศูนยพัฒนา ด็
ล็ วัดบานยาง (อบต. วยทราย) ละ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1-ป.6 รง รียน
ัง ัด ํานั งานคณะ รรม ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน
( พฐ.) รง รียนวัด วยทราย ประจําปงบประมาณ 2563
วั ดุ ารศึ ษา

จํานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,057,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,057,600 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

1,007,600 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ารศึ ษา ื่อ าร รียน าร อน ํา รับ ด็ ของ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ พื่อ ช น ารพัฒนาคุณภาพ าร รียน าร อน ับ ด็
นั รียน ประจําปงบประมาณ 2563 ประ อบดวย
1) ชุด ริม รางประ บ ารณพืช ละ ัตว
1) ชุด ริม รางประ บ ารณ ํา รับ ด็
2) ชุด ริม รางประ บ ารณชีวิตประจําวัน
3) ชุด ริม รางประ บ ารณประ าทรับรู
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 นา 58 )

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ครง ารพัฒนาคุณภาพ ารศึ ษา รง รียนวัด วยทราย
- พื่อจาย ปนคา งินอุด นุน ครง ารพัฒนาคุณภาพ ารศึ ษา ประจําปงบ
ประมาณ 2563
รง รียนวัด วยทราย
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 14 นา 60 )
อุด นุน ครง ารอา าร ลางวัน รง รียนวัด วยทราย
- พื่อจาย ปนคา งินอุด นุน น ารจัด าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียน
ชั้นอนุบาล ละชั้นประถมศึ ษาครบทุ คน ประจําปงบประมาณ 2563
รง รียนวัด วยทราย
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 12 นา 60 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,516,560 บาท

รวม

1,077,720 บาท

รวม

1,077,720 บาท

จํานวน

435,720 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

540,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา งิน ดือน บั พนั งาน วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1)ผูอํานวย าร อง าธารณ ุขฯ (นั บริ ารงาน าธารณ ุข) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา
งินประจําตํา นง
- พื่อจาย ปนคา งินประจําตํา นง ับพนั งาน วนตําบล จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร อง าธารณ ุขฯ (นั บริ ารงาน าธารณ ุข) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา
คาตอบ ทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจาง
พนั งานจางตาม จํานวน 5
อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 4 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ปนคา งิน พิ่ม ารครองชั่วคราว
พนั งานจาง
ตาม จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่ว ป (พนั งานจางทั่ว ป) จํานวน 4 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

1,419,340 บาท

รวม

93,000 บาท

จํานวน

88,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

682,340 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ฆษณา ละ ผย พร ชน คา ผย พรขอมูลขาว
าร อ าร วั ดุ ิ่งพิมพรายงานผล ารดํา นินงาน ผนพับ ปายประชา
ัมพันธตาง ๆ ปอรต ฆษณาประชา ัมพันธ คา ื่อ รือ ิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
ปนตน
คาจาง มาบริ าร
จํานวน

576,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
(1) คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
จํานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน
องค ารบริ าร วนตําบล ชน คาตอบ ทน จา นาที่
น าร ลือ ตั้ง คาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง
งินคาตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน ารรั ษาความ จ็บป่วย
นอ วลาราช าร ปนตน
(2) คาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง
จํานวน 78,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป ับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ํา รับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
คา ฆษณา ละ ผย พร

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มาราย ดือน,คาจาง มา ูบ
น้ํา,คาจาง มาทําของ,คาจาง มา ูบ ิ่งปฏิ ูล, จาง มา รงงานปฏิบัติ
งาน ละคาจาง มางานตางๆ ที่อยู นอํานาจ นาที่ขององค ารบริ าร วน
ตําบล ปนตน

นา : 42/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

86,340 บาท

รวม

644,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช นาม
บิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปน น าร ดินทาง ปราช าร ของคณะผู
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ ดรับอนุญาต รืออนุมัติ ดินทาง ป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือ ปติดตอ
ราช าร
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อ ามารถ ชงาน ดตามป ติ)
- พื่อจาย ปนคาบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ด
ตามป ติ ชน ครุภัณฑคอมพิว ตอร ยานพา นะ ฯลฯ ปนตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระ
ดาษชนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้
พลา ติ ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ นาฬิ ารตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ ิ่งพิมพ มุด ซอง
อ าร ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชน น ํานั งาน ฯลฯ
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วั ดุ ฟฟา ละวิทยุ

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฟฟา ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ม คร ฟน ขาตั้ง ม คร ฟน ัว รง
ฟฟา ครื่องวัด ระ ฟฟา ครื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ฟฟา ครื่องประจุ ฟ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟว ทปพัน าย ฟ าย ฟฟา ลอด
ฟ ข็มขัดลัด าย ฟ ปลั๊ ฟฟา วิตซ ฟฟา ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ บร
อร ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ดอ ลํา พง ผง
วงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับทาง ฟ ฯลฯ
วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา ระติดน้ํา
รอน ระติดน้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ งา องน้ํา ที่
นอน ระ ถน ตา ฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตี ข
ฟฟา ครื่องปงขนมปัง ระทะ ฟฟา รวมถึง มอ ุงขาว ฟฟา ระติดน้ํา
รอน ระติดน้ํา ข็ง ถัง
ตา ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ชุด ครื่องมือผาตัด ที่วาง รวย ว ระบอ
ตวง บา ลอม ูฟัง (Stethoscope) ปล ามคน ข คีมถอนฟัน ครื่องวัดน้ํา
ฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่องมือวิทยาศา ตร ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ําลี ละพัน
ผล วชภัณฑ อล อฮอล ฟลม อ ซ รย คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ
ลือด ายยาง ลู ยาง ลอด ว ลวด ชื่อ งิน ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ
ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ขขวง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ
ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ ระจ คงมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาณ
ฟ ระพริบ ัญญาณ ฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร นอต ละ รู าย
มล พลา ฟลม รอง ง ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพาน บพัด มอ
น้ํา บต ตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ฟ บร อาจาจั รยาน ตลับลู
ปืน ระจ มองขาง รถยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน
ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถาน าซ ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน คียว ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มุน จานพรวน ครื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ปุย ยาปอง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ
ัตว พันธุ ัตวป ละ ัตวน้ํา วั ดุ พาะชํา อุป รณ น ารขยายพันธ
พืช ชน บมีด ชือ ผา บ รือผาพลา ติ นา า ปอง ัน พิษฯลฯ
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ ลอง ละระวิง
ฟลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปา ลองถายรูป ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน พู ัน ี ระดาษ ขียน ป ตอร ฟลม ม
ม มรี่ ารด ฟลม ลด ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผน
ซีดี) รูป ี รือขาวดําที่ ดจา ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียมฯลฯ
วั ดุ ครื่อง ตง าย
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ครื่อง บบ ื้อ าง ง ผา ครื่อง มายยศ
ละ ัง ัด ถุง ทา รอง ทา ข็มขัด มว ผาผู คอ ครื่อง ตง ายชุดฝึ
ขน ละคร ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

10,000 บาท

รวม

19,500 บาท

รวม

19,500 บาท

จํานวน

17,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
ทปบันทึ ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ผง ปนอั ขระ
รือ ปนพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)
มม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟด ดอร
(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ
(Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ปนตน ครื่องอาน ละ
บันทึ ขอมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต
(Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติคอล
(Optical) ปนตน ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คา ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน
- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน (ขนาดจอ มนอย
วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่องราคา 17,000 บาท (ตาม ณฑราคา ลาง
ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
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คา ครื่อง ํารอง ฟ ขนาด 800 VA

จํานวน

2,500 บาท

รวม

270,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ํารอง ฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 ครื่อง
ราคา 2,500 บาท (ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง าร ัตวปลอด รคคนปลอดภัย จา รคพิษ ุนัขบาฯ
- พื่อจาย ปนคา ชจายดํา นิน ารตาม ครง าร ัตวปลอด รคคน
ปลอดภัย จา รคพิษ ุนัขบา
ตามปณิธาน ศาตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี มู
ที่ 1-10
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2537 รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม
นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค
รป ครอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2560
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
7) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 นา 61 )
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คา ชจาย ครง าร ํารวจขอมูลจํานวน ัตว ละขึ้นทะ บียน ัตวฯ
- พื่อจาย ปนคา ชจายดํา นิน ารตาม ครง าร ํารวจขอมูลจํานวน ัตว ละ
ขึ้นทะ บียน ัตวตามปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จา
ฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วนขัตติ
ราชนารี มูที่ 1-10
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 รวม
ขฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารจัด วั ดิภาพ ัตว
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว.3886 ลว.28 มิ.ย.2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
ม ราคม 2560
6) นัง ือ รม ง ริมป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
7) นัง ือ รม ง ริมป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 นา 62)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

10,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน/ชุมชน
- พื่ออุด นุน ับคณะ รรม าร มูบาน/ชุมชน จํานวน 10 มูบาน ๆ
ละ 20,000 บาท จาย ปนคา ชจาย ารดํา นินงานตาม นวทาง ครง าร
พระราชดําริดาน าธารณ ุข มู 1-10 ขต อบต. วยทราย
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 นา 61 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,013,280 บาท

รวม

802,280 บาท

รวม

802,280 บาท

จํานวน

418,320 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

345,960 บาท

จํานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา งิน ดือน ับพนั งาน วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร อง วั ดิ าร ังคม (นั บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา
(2) นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
งินประจําตํา นง
- พื่อจาย ปนคา งินประจําตํา นง
พนั งาน วนตําบล จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร อง วั ดิ าร ังคม (นั บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบ ทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน พนั งานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวย จาพนั งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งานจาง จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวย จาพนั งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

นา : 50/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:02

งบดาเนินงาน

รวม

211,000 บาท

รวม

128,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

(1) คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
จํานวน 7,000 บาท
พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค าร
บริ าร วนตําบล ชน คาตอบ ทน จา นาที่ น าร ลือ ตั้ง คาตอบ ทนคณะ
รรม ารจัดซื้อจัดจาง งินคาตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน ารรั ษาความ จ็บ
ป่วยนอ วลาราช าร ปนตน
(2) คาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง
จํานวน 65,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป ับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง
คา ชาบาน
จํานวน

48,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ปนคา ชาบาน
ทางราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

พนั งาน วนตําบล ตาม ิทธิ ละระ บียบของ

- พื่อจาย ปนคา งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตําบล
ค่าใช้สอย

จํานวน

8,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

บุตรของพนั งาน วน

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
คา ฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปนคา ฆษณา ละ ผย พร ชน คา ผย พรขอมูลขาว
าร อ าร วั ดุ ิ่งพิมพรายงานผล ารดํา นินงาน ผนพับ ปอรต ฆษณา
ประชา ัมพันธ คา ื่อ รือ ิ่งพิมพตาง วาร ารตางๆ ปนตน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช นาม
บิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปน น าร ดินทาง ปราช าร ของคณะผู
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ ดรับอนุญาต รืออนุมัติ ดินทาง ป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือ ปติดตอ
ราช าร
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อ ามารถ ชงาน ดตามป ติ)
- พื่อจาย ปนคาบํารุงรั ษา ซอม ซมทรัพย ิน พื่อ ามารถ ชงาน ดตาม
ป ติ ชน ครุภัณฑคอมพิว ตอร ฯลฯ ปนตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระ
ดาษชนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ มบรรทัด ล็ รร ร าอี้
พลา ติ ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ นาฬิ ารตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ ิ่งพิมพ มุด ซอง
อ าร ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชน น ํานั งาน ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมูล(Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ขอมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ
ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ
บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน
ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ (Key board) มนบอรด
(Main Board) มม มรี่ชิป(MeMory Chip) ชน Ram
คัตซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse)
พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
(Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ปนตน ครื่องอาน ละ
บันทึ ขอมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette)
บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM)
บบออพติคอล (Optical) ปนตน ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
ครง ารชวย ลือประชาชนผู ดรับความ ดือดรอน
- พื่อ ปนคา ชจาย ครง าร ารชวย ลือประชาชนผู ดรับความ ดือดรอน
จา ภัยพิบัติรวมถึงผู ูงอายุ คนพิ าร ละผูดอย อ า ที่ถู ทอดทิ้ง ละขาด
คนดู ล น ารจาย ปน งิน รือ ิ่งของที่ ารชวย ลือ รือ พื่อ ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560
4) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร ชจายงบประมาณ พื่อชวย ลือ
ประชาชน รณี ิด าธารณภัยขององค รป ครอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
7) ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย พื่อชวย ลือประชาชน
ตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2560 ละ ข พิ่ม ติม
8) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11 นา 68 )
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ครง าร ง ริม ละพัฒนาอาชีพ

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,391,652 บาท

รวม

1,192,860 บาท

รวม

1,192,860 บาท

จํานวน

584,700 บาท

จํานวน

21,300 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชจาย ครง าร ง ริม ละพัฒนาอาชีพ ับประชาชน น
ตําบล วยทราย
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.
2537 รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 นา 65)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปนคา งิน ดือน
พนั งาน วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(2) วิศว ร ยธา จํานวน 1 อัตรา
(3) นายชาง ยธา จํานวน 1 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ
พนั งาน วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(1) นายชาง ยธา จํานวน 1 อัตรา
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งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

523,440 บาท

จํานวน

21,420 บาท

รวม

1,095,792 บาท

รวม

233,792 บาท

จํานวน

165,792 บาท

- พื่อจาย ปนคา งินประจําตํา นง
พนั งาน วนตําบล จํานวน
1 อัตรา
(1) ผูอํานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบ ทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจาง
พนั งานจาง จํานวน 3
อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนั จัด ารงานทั่ว ป จํานวน 2 อัตรา
(2) ผูชวยนายชาง ยธา จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนายชาง ยธา จํานวน 1 อัตรา

พนั งานจาง จํานวน 1

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
(1) คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อปท.
จํานวน 80,792 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ับผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค าร
บริ าร วนตําบล ชนคาตอบ ทน จา นาที่ น าร ลือ ตั้ง คาตอบ ทนคณะ
รรม ารจัดซื้อจัดจาง งินคาตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน ารรั ษาความ จ็บ
ป่วยนอ วลาราช าร ปนตน
(2) คาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง
จํานวน 85,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาตอบ ทน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป ับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง
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คา ชาบาน

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

612,000 บาท

คาจาง มาบริ าร

จํานวน

192,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ชน บ าม ัมภาระ คาจาง มา ูบ
น้ํา ละคาจาง มา รงงานปฏิบัติงาน ฯลฯ ปนตน
คาธรรม นียม น ารทํานิติ รรม ละอื่น ๆ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบาน
ทางราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

พนั งาน วนตําบล ตาม ิทธิ ละระ บียบของ

- พื่อจาย ปนคา งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตําบล
ค่าใช้สอย

บุตรของพนั งาน วน

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร

- พื่อ ชจาย ปนคาธรรม นียม น ารทํานิติ รรม ละคาธรรม นียมขอ
อนุญาตตาง ๆ ชน คาธรรม นียม น ารดํา นินคดี คาธรรม นียม น าร
รังวัด คาธรรม นียมขออนุญาตขุด จาะบอบาดาล รือคาธรรม นียมอื่น ๆ
รณีที่ อบต. ด ชบริ ารจา วนราช าร รือรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

- พื่อจาย ปน น าร ดินทาง ปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร
จอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม น าร ช
นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ปน น าร ดินทาง ปราช าร ของคณะ
ผูบริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง รือบุคคล คณะบุคคลที่ ดรับอนุญาต รืออนุมัติ ดินทาง ป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือ ปติดตอ
ราช าร
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อ ามารถ ชงาน ดตามป ต)
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อบํารุงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน พื่อ ามารถ ช
งาน ดตามป ติ ชน ครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ยานพา นะ ทอ ละรองราง รือ ฝาครอบตะ รง ล็ ิ่ง อ รางตางๆ
ชน ถนนลาดยาง ถนน ค ล. ถนนลู รัง รือ ินคลุ ฯลฯ ปนตน
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง
จาะ ระดาษชนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ มบรรทัด
ล็ รร ร าอี้พลา ติ ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ นาฬิ ารตั้ง รือ
ขวน ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว บบพิมพ ิ่งพิมพ มุด ซอง
อ าร ธงชาติ ิ่งพิมพที่ ดจา ารซื้อ รือจางพิมพ น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชน น ํานั งาน ฯลฯ
วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตาง ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ม
ตางๆ คอน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บ ม ทปวัด
ระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน ถ วม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ํามันทา ม ทิน นอร ี ปูน
ซี มนต ทราย ระ บื้ยง ัง ะ ี ตะปู ล็ น ปรงทา ี ปูนขาว ยางมะตอย
ํา ร็จรูป ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน ทอน้ํา ละอุป รณ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

103,000 บาท

รวม

103,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ ขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc,
Flash Drive) ทปบันทึ ขอมูล (ReelMagnetic
Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร
ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะ ล ชน
ผง ปนอั ขระ รือ ปนพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) ม
ม มรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟด ดอร
(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ
(Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ
(Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ปนตน
ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ
ชน บบดิ ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk)
บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติคอล (Optical) ปนตน ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
คา ตะทํางาน ล็
- พื่อ ปนคาจัดซื้อคา ตะทํางาน
ล็ จํานวน 2 ตัว ละ 5,000 บาท ขนาด พรอม ระจ ปูพื้น ตะ ราคาตาม
ทองตลาด (นอ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ) ตาม บบ ละรายละ อียด
ที่ อบต. ํา นด
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คา ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน

จํานวน

34,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน (ขนาดจอ มนอย
วา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 17,000 บาท (ตาม ณฑ
ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
คา ครื่อง ํารอง ฟ ขนาด 800 VA

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ํารอง ฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 ครื่อง ราคา
ครื่องละ 2,500 บาท (ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา ชนิด Network ํา รับ ระดาษ A3
จํานวน

54,000 บาท

- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ชนิด Network ํา รับ
ระดาษ A3 ( มนอย วา 18 นาตอนาที ) จํานวน 1 ครื่อง
ราคา 54,000 บาท (ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล ศรษ ิจ ละ ังคม)
งานไฟฟ้าถนน

รวม

715,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

วั ดุ ฟฟา ละวิทยุ
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ละอุป รณ ฟฟา น ารซอม ซมบํารุงรั ษา ฟ
อง ง วางทาง าธารณะ น ขตพื้นที่ความรับผิดชอบ มูที่ 1-10 ประ ภท
ตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ม คร ฟน ขาตั้ง ม คร ฟน ัว รง ฟฟา ครื่องวัด
ระ ฟฟา ครื่องวัด รงดัน ฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร ฟฟา ครื่อง
ประจุ ฟ ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

429,000 บาท

รวม

429,000 บาท

จํานวน

429,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

86,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

86,000 บาท

งินอุด นุน ครง ารขยาย ขต ฟฟา รงต่ํา ละ ฟฟา อง ง วาง าธารณะ มู จํานวน
ที่ 6 ชื่อมตอ มูที่ 2

86,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป ภค
ครง ารขยาย ขต ฟฟา อง ง วาง มูที่ 1
- พื่อจาย ปนคาจาง มาขยาย ขต ฟฟา อง ง วาง มูที่ 1 ายถนน
นอง ค าย า ชื่อมตอ ขต ทศบาลตําบล ิน อง ปน า ล็ ลอ ละ คม
ฟ อง ง วาง ูง 9 มตร จํานวน 13 ตนพรอมติดตั้ง ตามรูป บบ ละราย
ละ อียดที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 นา 70 )

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อ ปนคา ชจายดํา นินงานขยาย ขต ฟฟา รงต่ํา ละ ฟฟา อง ง วาง
าธารณะ มูที่ 6 ชื่อมตอ มูที่ 2 ายบานนาย ลือ ภาดี ับ าร ฟฟา
วนภูมิภาค าขาบาน ิน อง ตามประมาณ ารของ าร ฟฟา วนภูมิภาค
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 34 นา 77)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง าร มูบานปลอดถังขยะ
- พื่อจาย ปนคา ชจายดํา นิน าร ครง าร มูบานปลอดถังขยะ น มูบาน
ตน บบ
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบรอยของ
บาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) ประ าศ ระทรวงม าด ทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
6) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 นา 128 )
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คา ชจาย ครง ารรณรงคถังขยะอินทรีย รือถังขยะ ปย
- พื่อจาย ปนคา ชจายดํา นิน ารตาม ครง ารจัดทําถังขยะอินทรีย รือถัง
ขยะ ปย นครัว รือน พื่อ ารลดปริมาณขยะ มูที่ 1-10
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบรอยของ
บาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) ประ าศ ระทรวงม าด ทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
6) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 นา 130 )

จํานวน

50,000 บาท

นา : 64/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

คา ชจาย ครง ารอนุรั ษ ิ่ง วดลอม ละทรัพยา รธรรมชาติ

จํานวน

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

วั ดุอื่น

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชจายดํา นิน ารตาม ครง ารอนุรั ษ ิ่ง วดลอม ละ
ทรัพยา รธรรมชาติ
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบรอยของ
บาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 นา 131 )

- พื่อ ปนคาจัดซื้อวั ดุอื่นๆ ประ ภทตาง ๆ ดังนี้
ประ ภทวั ดุคงทน ชน ถังขยะพลา ติ ละชุดคัด ย ขยะชนิดตะ
ง ล็ มี ลังคลุม ันฝน ํา รับ ชรองรับขยะมูลฝอย ตั้งตามถนน ละ
ลงชุมชน ราคาตามทองตลาด พื่อ ช น ารรั ษาความ ะอาด
น ขตพื้นที่ มูที่ 1 -10

นา : 65/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

295,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อ ดมาซึ่งบริ าร
คา ฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปนคาจางทํา ฆษณา ละ ผย พร ชน ลางอัดขยายรูป คา ื่อ รือ
ปายขอความ ิ่งพิมพตางๆ ปายอั ษร ละขอความ ปนตน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง ารจัดประชุมประชาคมตําบล ละ มูบาน
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัดประชุมประชาคมตําบล ละ มูบาน มูที่ 1-10
ี่ยว ับ ารจัดประชุมประชาคม ี่ยว ับ ารจัดทํา ผนพัฒนาตําบล ผน
ชุมชน ารจัดประชุมคณะ รรม าร ารจัดทํา ผนทองถิ่น ารปอง ัน ข
ปัญ ายา พติด รคระบาด ฯลฯ ปนตน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น าร ดินทาง ปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวม ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
5) ระ บียบ ระทรวงม าด ทยวาดวย ารจัดทํา ผนพัฒนาขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวม ข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
6) นัง ือที่ มท.0810.3/ว.2931 ลว.15 พ.ค. 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารทบทวน ผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 นา 84)

นา : 66/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

คา ชจาย ครง ารปอง ัน ละ

ขปัญ ายา พติด

- พื่อ ปนคา ชจาย น ารปอง ัน ละ ขปัญ ายา พติด นพื้นที่ ี่ยว ับ
ารรณรงค ประชา ัมพันธ ารอบรม ละ รางภูมิคุม ัน ับ ด็ ละ
ยาวชน ารคน าผูติดยา ารบําบัดฟืนฟูผูติดยา พติด ารตรวจ า าร พ
ติด ฯลฯ ปนตน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561
6) นัง ือ รม ง รมิ ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว
3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
7) นัง ือ ระทรวงม าด ทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2562
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 นา 85 )

จํานวน

30,000 บาท

นา : 67/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

คา ชจาย น ารจัดงานพิธี ปด ครง ารตลาดประชารัฐ

จํานวน

120,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชจาย น ารจัดงานพิธี ปด ครง ารตลาดประชารัฐ มูที่ 5
พื่อดํา นิน ารขับ คลื่อน ารปฏิบัติงานตามน ยบายของรัฐบาล น ารชวย
พิ่มชองทาง ารจํา นาย ินคาทาง าร ษตร ปนคา ชจาย ารต ตง ถาน
ที่ คา ครื่อง ียง ฯลฯ ปนตน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย น ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ ว 306 ลงวันที่ 31 ม ราคม 2561
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 629
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 มษายน 2562
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13 นา 88 )
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร
คาปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ตลาดประชารัฐ มูที่ 5
- พื่อ ปนคาจาง มาปรับปรุงภูมิทัศนพื้นตลาดประชารัฐ มูที่ 5
ขนาด พื่อ ประชาชน นพื้นที่ตําบล วยทราย ดมีพื้นที่คาขาย น าร ริม
รางอาชีพ ละราย ด ับประชาน ตามน ยบายของรัฐบาล น ารจัด ราง
ตลาดประชารัฐทองถิ่น
ตาม บบ ปลน ละรายละ อียด ที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 นา 87)

นา : 68/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

1,200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ครง าร พื่อดํา นินงานพลัง ผนดิน อาชนะยา พติด ประจําป 2563
ศป.ป . อ. นอง ค จัง วัด ระบุรี
- พื่อ ปนคา ชจายดํา นินงานพลัง ผนดิน อาชนะยา พติด ประจําป 2563
ศป.ป . อ. นอง ค จัง วัด ระบุรี ับที่ทํา ารป ครองอํา ภอ นอง ค
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 นา 85)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง าร ขงขัน ดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ตอตานยา พติด
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัด าร ขงขัน ดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ตอตานยา พ
ติด พื่อ ยาวชน ละประชาชน ชาย- ญิงทั่ว ป ขารวม าร ขงขัน ีฬา ละ
าร ช วลาวาง ปนประ ยชน าง ลยา พติด
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย น ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 นา 90)

นา : 69/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

คา ชจาย ครง าร ขงขัน ีฬาตําบลตอตานยา พติด
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัด าร ขงขัน ีฬาระดับตําบลตอตานยา พ
ติด พื่อ ยาวชน ละประชาชนทั่ว ป ความ น จ ีฬา ละ าร ช วลาวาง
ปนประ ยชน าง ลยา พติด
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2537 รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย น ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 นา 93)

จํานวน

50,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

ครุภัณฑ ีฬา
คา ครื่อง ลน ด็ นาม ลาง จง มูที่ 4
- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ลน ด็ นาม ลาง จงพรอมติดตั้ง มูที่ 4
จํานวน 5 ชุด ประ อบดวย
1.ชุด ระดานลื่น ละชิงชาขนาด 3 ที่นั่ง ขนาด วาง 380 ซม.ยาว 700
ซม. ูง 300 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 152,000 บาท
2.ชุดรวม ครื่อง ลน ัตวนานาชนิด ขนาด วาง 500 ซม.ยาว 320
ซม. ูง 300 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 230,000 บาท
3.ชุดชิงชาขนาด 4 ที่นั่ง ขนาด วาง 60 ซม.ยาว 600 ซม. ูง 200
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,000 บาท
4.ชุดมา มุนรูป ปด ัตวคละ บบขนาด 6 ที่นั่ง ขนาด 150x70
ซม. จํานวน 1 ชุด รารา 35,000 บาท
5.มา ระด ปริงขนาด 4 ที่นั่ง ขนาด 45x280x 50 ซม. จํานวน 2
ชุด ราคา 55,000 บาท
ตามรายละ อียด ละคุณลั ษณะที่ อบต. ํา นด ราคาตามทองตลาด(นอ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ปรา ฏ น ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละ
นันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 24 นา 151 )
คา ครื่องออ ําลัง าย ลาง จง มูที่ 9,8 ละ มูที่ 3
- พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องออ ําลัง าย ลาง จงพรอมติดตั้ง มูที่ 9,
8 ละ มูที่ 3 จํานวน 15 ชุด ประ อบดวย
1. อุป รณ าว ดิน ลับ ทา ละมา ย บริ าร นาทอง วาง 90
ซม. ยาว 155 ซม. ูง 135 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย
วา 1.50 x 2 ม. นา 7 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 57,000 บาท
2. อุป รณบริ าร นาอ วาง 80 ซม. ยาว 135 ซม. ูง 190 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร
นา 7 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 34,000 บาท
3. อุป รณ อนปั่นจั รยาน วาง 45 ซม. ยาว 150 ซม. ูง 90 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7 ซม. จํานวน 1
ชุด ราคา 32,500 บาท
4. อุป รณย่ํา ทาอยู ับที่ บบคู วาง 70 ซม. ยาว 130 ซม. ูง 130
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ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 34,000 บาท
5. อุป รณบิด อว บบ 3 ทาง วาง 120 ซม. ยาว 120 ซม. ูง 130
ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 32,500 บาท
6. อุป รณบิด อว ละ ดิน วาง 50 ซม. ยาว 60 ซม. ูง 150 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7 ซม. จํานวน 1
ชุด ราคา 32,500 บาท
7. อุป รณ าว ดิน บบชา ดี่ยว วาง 60 ซม. ยาว 90 ซม. ูง 100
ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 32,500 บาท
8. อุป รณ รร ชียงบ บบ ดี่ยว วาง 70 ซม. ยาว 110 ซม. ูง 60
ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 32,500 บาท
9. อุป รณจั รยาน าว ดิน วาง 45 ซม. ยาว 100 ซม. ูง 130 ซม. ติด
ตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7 ซม. จํานวน 1
ชุด ราคา 32,500 บาท
10.อุป รณจาน มุน ละบิด อว วาง 700 ซม. ยาว 110 ซม. ูง 130
ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,900 บาท
11.อุป รณนั่งยัน ทา วาง 30 ซม. ยาว 170 ซม. ูง
150 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,900 บาท
12.อุป รณบริ าร ัว ล วาง 65 ซม. ยาว 85 ซม. ูง 160 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7 ซม. จํานวน 1
ชุด ราคา 32,500 บาท
13. อุป รณ วงตัวคู วาง 70 ซม. ยาว 110 ซม. ูง 130 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7 ซม. จํานวน 1
ชุด ราคา 32,000 บาท
14. อุป รณย่ํา ทาอยู ับที่ ละบิดตัว วาง 45 ซม. ยาว 130 ซม.
ูง 130 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7
ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,900 บาท
15. อุป รณบิด อว บบยืน ละนั่ง วาง 35 ซม.
ยาว 120 ซม. ูง 110 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน
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ขนาด มนอย วา 1.50 x 2 มตร นา 7 ซม.
จํานวน 1 ชุด ราคา 28,800 บาท
ตามรายละ อียด ละคุณลั ษณะที่ อบต. ํา นด ราคาตามทองตลาด(นอ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ปรา ฏ น ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละ
นันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 21 นา 151)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

115,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง าร ง ริม ิจ รรมศา นา
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัด ิจ รรมทางศา นา พื่อ ง ริม ละทํานุบํารุง
พระพุทธศา นา นวัน ําคัญตางๆ ชน วันวิ าขบูชา วัน
อา าฬ บูชา
วันมาฆบูชา วัน ขาพรรษา ฯลฯ ปนตน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537 รวม ขถึงฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 นา 90 )

นา : 73/80
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คา ชจาย ครง าร ง ริมประ พณีวันลอย ระทง
- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัด ิจ รรมวันลอย ระทง ประจําป 2563 พื่อ าร
ง ริม ละ ืบ านประ พณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี าระ บียบ
ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ. 2537 รวม ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562
รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 นา 91)

จํานวน

40,000 บาท
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คา ชจาย ครง าร ง ริมประ พณีวัน ง รานต รดน้ําดํา ัวผู ูงอายุ

จํานวน

45,000 บาท

รวม

2,513,000 บาท

รวม

2,513,000 บาท

รวม

2,513,000 บาท

จํานวน

468,000 บาท

- พื่อ ปนคา ชจาย น ารจัด ิจ รรมวัน ง รานต ละ าร อพระ จดีย
ทราย ประจําป 2563 พื่อ าร ง ริม ละ ืบ านประ พณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น ชน พิธีถวายน้ํา งฆ รดน้ําดํา ัวผู ูงอายุ อพระ จดียทราย ฯลฯ
ปนตน
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ
ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย น ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 นา 89 )
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป ภค
ครง าร อ รางปูทับ ริมผิวทางพารา อ ฟัลทติ คอน รีต มูที่ 5
- พื่อจาย ปนคาจาง มา อ รางปูทับ ริมผิวทางพารา อ ฟัลทติ
คอน รีต มูที่ 5 ายบาน นนคลอ – ศ ขมง ขนาด วาง 4.00
มตร ยาว 300 มตร นา 0.05 ม. รือคิด ปนพื้นที่ อ รางปูทับ ริมผิว
ทางพารา อ ฟัลทติ คอน รีต มนอย วา 1,200 ตาราง มตร รายละ อียด
ตาม บบ ปลนที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 52 ยา 108)
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ครง าร อ รางปูทับ ริมผิวทางพารา อ ฟัลทติ คอน รีต มูที่ 7

จํานวน

435,000 บาท

จํานวน

610,000 บาท

จํานวน

145,000 บาท

จํานวน

217,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มา อ รางปูทับ ริมผิวทางพารา อ ฟัลทติ
คอน รีต มูที่ 7 ายบานบุ ลียบชาย ขา ชวงที่ 1 ขนาด วาง 4.00
มตร ยาว 106 มตร นา 0.05 ม. รือคิด ปนพื้นที่ อ รางปูทับ ริมผิว
ทาง พารา อ ฟัลทติ คอน รีต มนอย วา 424 ตาราง มตร ชวงที่ 2
ขนาด วาง 5.00 มตร ยาว 140 มตร นา 0.05 ม. รือคิด ปนพื้นที่ อ
รางปูทับ ริมผิวทางพารา อ ฟัลทติ คอน รีต มนอย วา
1,124 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 76 นา 114)

ครง าร อ รางรางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 1
- พื่อจาย ปนคาจาง มา อ รางรางระบายน้ํา ค ล. รูปตัวยู จุด ริ่มตน ี่
ย ตน พธิ์ ลียบถนน นอง ค าย า ขนาด วาง 0.50 มตร ยาว 200
มตร ความลึ ตาม บบ ปลน พรอมฝาปดรางตะ รง ล็ รายละ อียด
ตาม บบ ปลนที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 นา 97 )
ครง าร อ รางรางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 10
- พื่อจาย ปนคาจาง มา อ รางรางระบายน้ํา ค ล. รูปตัวยู าย นา รง
น้ํา ข็ง า ซด มูที่ 10 ขนาด วาง 0.50 มตร ยาว 45 มตร ความลึ ตาม
บบ ปลน พรอมฝาปดรางตะ รง ล็ ตามรูป บบ ละรายละ
อียดที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 87 นา 117)
ครง าร อ รางรางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 3
- พื่อจาย ปนคาจาง มา อ รางรางระบายน้ํา ค ล. รูปตัวยู าย นา
รง รียนวัด วยทราย มูที่ 3 ขนาด วาง 0.50 มตร ยาว 70 มตร
ความลึ ตาม บบ ปลน พรอมฝาปดรางตะ รง ล็ ตามรูป บบ ละราย
ละ อียดที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 31 นา 103)

นา : 76/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

ครง าร อ รางรางระบายน้ํา ค ล. มูที่ 4

จํานวน

217,000 บาท

จํานวน

421,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจาง มา อ รางรางระบายน้ํา ค ล. รูปตัวยู ตอจา ของ
ดิม าย นาบานผู ญ มูที่ 4 – ทาง ปวัดพัชรบรรพตวรารามทิศตะวัน
ออ ขนาด วาง 0.50 มตร ยาว 70 มตร ความลึ ตาม บบ ปลน
พรอมฝาปดรางตะ รง ล็ ตามรูป บบ ละ
รายละ อียดที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 46 นา 107 )
ครง ารซอม รางถนนผิวทางพารา อ ฟัลทติ คอน รีต มูที่ 2
- พื่อจาย ปนคาจาง มาซอม รางถนนผิวทางพารา อ ฟัลทติ
คอน รีต มูที่ 2 ายบาน ศ ชวงที่ 10 ขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 210
มตร นา 0.05 ม. รือคิด ปนพื้นที่ซอม รางถนนผิวทางพารา อ ฟัลทติ
คอน รีต มนอย วา 840 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน
ที่ อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 นา 97 )

นา : 77/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ ม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คา ชจาย ครง ารจัด ารน้ําตามปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง (ธนาคารน้ํา ต
ดิน)
- พื่อ ปนคา ชจาย ครง ารจัด ารน้ําตามปรัชญาของ ศรษฐ ิจ
พอ พียง (ธนาคารน้ํา ตดิน) นพื้นที่ขององค ารบริ าร วนตําบล วยทราย
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 นา 121)

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

คา ชจาย ครง าร ง ริม ละ นับ นุน ศรษฐ ิจพอ พียงตาม นวพระราชดําริ จํานวน
- พื่อ ปนคา ชจาย น าร ง ริม ละ นับ นุน ครง าร ศรษฐ ิจพอ พียง
ตาม นวพระราชดําริของพระบาท ม ด็จพระ จาอยู ัว ับประชาชน น
พื้นที่ขององค ารบริ าร วนตําบล วยทราย
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวย าร บิ คา ชจาย น ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขันขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 1659
ลงวันที่ 14 ิง าคม 2553
6) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่องซั ซอม นวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 นา 120 )

นา : 78/80

20,000 บาท

นา : 79/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

คา ชจาย ครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ พระ จํานวน
นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

30,000 บาท

- พื่อ ปนคา ชจาย ครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดําริ ม ด็จ พระ นิษฐาธิราช จา
รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
นพื้นที่ขององค ารบริ าร วนตําบล วยทราย
- ปน ปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
ขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าด ทย วาดวยคา ชจาย น ารฝึ อบรม ละ าร ขา
รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) นัง ือ รม ง ริม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
ลงวันที่ 24 ร ฎาคม 2560
6) นัง ือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 นา 122)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม ตาม พ.ร.บ.ประ ัน ังคม
พ.ศ. 2533 นอัตรา รอยละ 5 ของคาจาง ับพนั งานจางของทุ วน
ราช าร

รวม

8,834,970 บาท

รวม

8,834,970 บาท

รวม

8,834,970 บาท

จํานวน

200,000 บาท

นา : 80/80

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:37:03

งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ ขา องทุนทด ทน ตาม พ.ร.บ. งินทด ทน พ.ศ
.2537 รวมถึงฉบับ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 นอัตรารอยละ 0.2 ตอ
ป ของคาจาง ดยประมาณทั้งป (ระ วาง 1 ม ราคม -31 ธันวาคม 63)
ับพนั งานจางของทุ วนราช าร
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จํานวน

6,020,500 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพ
วยทราย
บี้ยยังชีพคนพิ าร

จํานวน

1,647,360 บาท

จํานวน

300,000 บาท

งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนองค ารบริ าร วนตําบล
วยทราย พื่อ ปน าร ราง ลั ประ ันความมั่นคง ละ ริม รางความ ขม
ข็งของชุมชนตามน ยบายของรัฐบาล
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ

จํานวน

260,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ นระดับพื้นที่ตําบล วย
ทราย ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ อัตรา มนอย
วารอยละ 50 ที่ ดรับ ารจัด รรจา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ ง
ชาติ รณีราย ดของ อปท. มรวม งินอุด นุน ูง วา 20 ลานบาท
งินชวยพิ ศษ
จํานวน

30,000 บาท

ผู ูงอายุ บบขั้นบัน ดของตําบล

- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพความพิ าร
วยทราย
าํ รองจาย

คนพิ ารของตําบล

- พื่อ ชจาย น รณีฉุ ฉินจํา ปน รงดวน มื่อ ิด าธารณภัยตางๆ น
พื้นที่ รือบรร ทาความ ดือดรอนของประชาชน ปน วนรวม
รายจายตามขอผู พัน

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือพิ ศษ น รณีที่พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง ถึง ความตาย นระ วางรับราช าร
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช ารทองถิ่นตาม
ระ บียบราช าร นอัตรารอยละ 1 ของประมาณรายรับ

จํานวน

267,110 บาท

