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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบล ด
อา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลาภ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
รณี นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย พื่ออด นน งินคา บี้ยประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
2) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่อง ารจาย บี้ย
ประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
3) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ดที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 รื่อง ประ าศ .จ,
.ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3)
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ
ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

รวม

10,625,000 บาท

รวม

10,625,000 บาท

รวม

10,625,000 บาท

จานวน

178,000 บาท
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งิน มทบ องทน งินทด ทน

จานวน

14,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทด ทนของพนั งานจ้าง ที่ อบ
ต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ ละ นัง ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง าร
ตั้งงบประมาณ มทบ องทน งินทด ทน
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
จานวน

7,000,000 บาท

พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้ ผ้ งอาย 60 ปีบริบรณขึ้นไป ที่มี
คณ มบัติครบถ้วนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั
ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 ละได้ขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ
องค ารป ครอง วนท้องถิ่นไว้ ล้ว โดยจายอัตราดอ บี้ยยัง
ชีพราย ดือน บบขั้นบันได ว้น ตใน วนของ งิน พิ่มที่องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นดา นิน ารตามข้อ 18 (2) งระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดา นิน ารมา
อนใช้ฐานข้อมลจานวนผ้ งอายตามประ าศบัญชีรายชื่อผ้มี ิทธิ
รับ งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยคานวณ
จา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น 3 ปี ย้อน ลัง ละข้อมลจานวนผ้ ง
อายที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐานข้อมล บี้ยยังชีพ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นจา ประ าศบัญชีรายชื่อๆ โดย
ดา นิน ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายใ ้ถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ ง
อายขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง
นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ป็น ารดา นิน ารตามภาร ิจถายโอน
ตาม มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ า นด ผน าร ระจาย
อานาจฯ พ.ศ.2542
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 95 ลาดับที่ 1)
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

2,200,000 บาท

พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ้ คนพิ ารที่มี ิทธิ
ตาม ลั ณฑที่ า นด ที่ได้ ดงความจานงโดย ารขอขึ้น
ทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิ ายน 2557 ว้น ต ใน วนของ งิน พิ่มที่องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นดา นิน ารตามข้อ 18 (2) งระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ2548 ที่ได้ดา นิน ารมา
อน โดยใช้ฐานข้อมลจานวนคนพิ ารตามประ าศบัญชีรายชื่อผ้
มี ิทธิรับ งิน บี้ยความพิ าร ประจาปีงบประมาณ 2565 โดย
คานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น ามปีย้อน ลัง ละข้อมล
จานวนคนพิ ารที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน
ข้อมล บี้ยยังชีพขององค รป ครองท้องถิ่นจา ประ าศบัญชีราย
ชื่อ โดยดา นิน ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ตครอง วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ป็น ารดา นิน
ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 95 ลาดับที่ 2 )
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
จานวน

63,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ าร ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ที่ พทย
ได้รับรอง ละทา ารวินิจฉัย ล้วมีความ ป็นอยยา จน รือถ ทอด
ทิ้งขาดผ้อป าระด ล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน อง
ได้ โดยผ้ป่วย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยีงชีพคนละ 500 ตอ ดือน
ครบทั้ง 12 ดือน ป็น ารดา นิน ารตามภาร ิจถาย
โอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อานาจฯ พ.ศ.2542 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
จาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 95 ลาดับที่ 3)
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งิน ารองจาย

จานวน

500,000 บาท

1. งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ จานวน

230,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง น้า
ใน รณีจา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ต าธารณภัยตลอด
ปี โดยนาไปใช้จาย พื่อ รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือ
บรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบประมาณขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15
ร ฎาคม 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2559 ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 น้าที่ 96 ลาดับที่ 5)
รายจายตามข้อผ พัน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561 ละที่
้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพ ง
ชาติ รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ดา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน ขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 น้าที่ 96 ลาดับที่ 4)
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งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญของข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2
ของประมาณ ารรายรับท ประ ภทประจาปี ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อทิศใ ้/ งินบริจาค
ละ งินอด นน) ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ
ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบา น็จบานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2560
4) นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 ันยายน 2562 รื่อง ซั
ซ้อม นวทาง าร ง งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/1212
ลงวันที่ 20 มษายน 2563

จานวน

440,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,542,120 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,619,320 บาท

รวม

3,262,080 บาท

จานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขาน ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2554 ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ละ
นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ย รายละ อียดดังนี้
1) งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตาบลในอัตรา ดือน
ละ 20,400 บาท จานวน 12 ดือน
2) งิน ดือนรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท/คน จานวน 12 ดือน
คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจาตา นงของนาย องค ารบริ าร
วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค าร บริ าร
วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขาน ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2554 ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ
นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ย รายละ อียดดังนี้
1) คาตอบ ทนประจาตา นงนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ในอัตรา ดือนละ 1,750 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
2) คาตอบ ทนประจาตา นงรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/ ดือน/คน จานวน 2
คน จานวน 12 ดือน
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คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนของนาย องค ารบริ าร วนตาบล รอง
นาย องค ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ องค ารบริ าร วนตาบล ลขาน ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2554 ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ละ
นัง ือตาง ๆ ที่ ี่ยวข้อง ย รายละ อียดดังนี้
1) คาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา
ดือนละ 1,750 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
2) คาตอบ ทนพิ ศษรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา
ดือนละ 880 บาท/ ดือน/คน จานวน 2 คน จานวน 12 ดือน
คาตอบ ทนราย ดือน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
องค ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน จานวน12 ดือน
โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ
ทนนาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยวข้อง

42,120 บาท

86,400 บาท

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:03

คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค าร บริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ย ราย
ละ อียดดังนี้
1) คาตอบ ทนของประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 11,200
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
2) คาตอบ ทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,180
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
3) คาตอบ ทนของคณะ มาชิ ภาองค าร บริ าร วน
ตาบล จานวน 26 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200
บาท/ ดือน/คน จานวน 12 ดือน
4) คาตอบ ทนของ ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,357,240 บาท

จานวน

2,159,240 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี ละ งินปรับ
ปรง งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี5ตา นง จานวน12
ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ตา นง ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
2) ตา นง รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
3) ตา นง ัว น้า านั ปลัด
4) ตา นง นั ทรัพยา รบคคล (วาง)
5) ตา นง จ้าพนั งานธร าร
โดยปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี าร
จาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561 รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
จานวน

84,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล ตา นงปลัด
องค ารบริ าร วนตาบลระดับ ลาง จานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติ
ตามประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งินคาตอบ ทนนอ
นือจา งิน ดือน ลว. 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั
งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลว.16 .พ
.2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคาตอบ ทน
นอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน
วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับ งิน ดือนคาตอบ ทน ป็นราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง) รวมทั้ง นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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งินประจาตา นง

จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง า รับพนั งาน วน
ตาบล จานวน 3 ตา นง ดังนี้
1) ตา นง ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
(2) ตา นง รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
(3) ตา นง ัว น้า านั ปลัด
- โดยปฏิบัติประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 8 มษายน 2559 รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

910,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั
ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22
ตลาคม 2558 คานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน ราย
ละ อียดดังนี้
(1) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 3 ตา นง ตั้งไว้ 586,000
บาทรายละ อียดดังนี้
- ตา นง ผ้ชวยนั ทรัพยา รบคคล จานวน 1 อัตรา
- ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา
- ตา นง พนั งานขับรถ จานวน 1 อัตรา
(2) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 324,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 โดยคานวณ
ตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน า รับพนั งานจ้างทั่วไป
านั ปลัด จานวน 3 อัตรา

จานวน

36,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง จานวน 50,000 บาท
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต.ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว27 ลว. 29 ธันวาคม2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ
ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นดประโยชนตอบ
ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
2) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ
ตั้ง จานวน 50,000 บาท
-โดยจาย ป็นคาตอบ ทนบคคลที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ใน
าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รวม

1,680,000 บาท

รวม

315,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร ปฏิบัติตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลว.17 พฤษภาคม 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้ง
นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน
จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาของบตรพนั งาน วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลว.9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา ละ
คา ลา รียน

จานวน

90,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

695,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาจ้าง มาบริ าร ที่
ป็น ารจ้างใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบดัด ปลง ตอ ติมครภัณฑ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยใน
ความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา บน้า คาซอม ซม
ทรัพย ิน ป็นต้น คาจ้าง มาบริ ารบคคลภายนอ ชน คาจ้าง
ที่ปรึ ษา, คาจ้างออ บบ, คารับรอง บบ, คาจ้างทาระบบ ผนที่
ภาษีคาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งปายประชา
ัมพันธ ปายชื่อ านั งาน รือปายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้น คาต้ าขา คา ครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ข้า
ลั ษณะที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง) ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 15/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นรายจายใน ารรับรอง, คาใช้จายใน าร ตรียม าร
ระ วาง ารรับ ด็จ รือ ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ, คาพานพม
ดอ ไม้ พวงมาลัย รือพวงมาลา รือใช้ใน ารจัด ิจ รรม ฉลิม
พระ ียรติในวโร า ตางๆ, คาใช้จายใน ารจัดประชมราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็นต้น ารประชมราช ารของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ามารถ บิ คาใช้จายได้ ต้อง ป็น
ารประชมที่ ี่ยวข้อง ับภาร ิจขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
โดยมีวัตถประ งค พื่อนาผลจา ารประชมไป ป็น นวทางใน
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็นต้น, คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร า รับ รณี นวยงานอื่น รือบคคล
ภายนอ ข้าดงาน รือ ยี่ยมชมองค รป ครอง วนท้องถิ่น รือ
ารตรวจ ยี่ยมราช าร รือตรวจราช าร ป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
ิจ รรม ทิดทน ถาบันชาติ ศา นา พระม า ษัตริย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ทิดทน ถาบัน
ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย ตามอานาจ น้าที่ตาม
ฎ มาย โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 น้าที่ 70 ลาดับที่ 11)
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางรถบรรท คาจ้างคน าบ
าม ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจาในราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้บริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้
บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร ละพนั งานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของ
คณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับ
อนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้า
ราช าร ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
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โครง ารจัด าร ลือ ตั้ง

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น โดย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ คาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ผ้ที่ได้รับคา ั่งใ ้ ดินทาง
ไปราช ารในภาร ิจที่ ี่ยว ับ ารจัด าร ลือ ตั้ง ใ ้รวมถึงคา
ยานพา นะ ละขน ง รือคาน้ามัน ชื่อ พลิง า รับยานพา นะ
ที่ใช้ใน ารปฏิบัติภาร ิจใน าร ลือ ตั้ง คาใช้จายใน ารจัด
ประชมอบรมบคลา ร าร ลือ ตั้ง รวมทั้งผ้ มัคร ละบคคลที่
ี่ยวข้อง ับ าร ลือ ตั้งตาม ฎ มาย ประ าศ รือคา ั่งของ
ต. คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผ้มี ิทธิ ลือ ตั้ง/บัญชีผ้ ีย ิทธิ ลือ
ตั้ง คาจัดซื้อ ีบบัตร ลือ ตั้ง ละค า ลือ ตั้ง ฯลฯ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จา ป็นที่ ี่ยวข้อง ับ าร ลือ ตั้ง า รับ ารปฏิบัติงานของ
ศนยอานวย าร ลือ ตั้ง ละ นวย ลือ ตั้ง ป็นต้น โดยปฏิบัติ
ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลือ ตั้ง รื่องประ ภทของคาใช้จายใน
าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 5013
ลว.26 ิง าคม 2563 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ าร
ท้องถิ่น( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 67
ลาดับที่ 1)
โครง ารจัดงานน รศวรม าราชจัง วัด นองบัวลาภ ประจาปี
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานน รศวรม าราชจัง วัด นอง
บัวลาภประจาปี ตามอานาจ น้าที่ตาม ฎ มาย โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 น้าที่ 70 ลาดับที่ 10)
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โครง ารพัฒนาองค ร (OD) ของคณะผ้บริ าร มาชิ ภา
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผ้ ัง ต ารณ

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ ละต ตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละ
ปิด ารฝึ อบรม คาวั ด ครื่อง ขียน ละอป รณ คา
ประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารวม าร
ฝึ อบรม คาใช้จายใน ารฝึ อบรม คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร ฯลฯ คาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ป็นใน ารดา นินโครง าร
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 67 ลาดับที่ 2)
โครง าร ง ริม ารปอง ัน ละปราบปราม ารทจริตใน ารปฏิบัติ จานวน
งานของบคลา รองค ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ พื่อ ง ริมใ ้ผ้
บริ ารท้องถิ่น บคลา รขององค รตระ นั ใน ารปอง ัน ละ
ปราบปราม ารทจริตใน ารปฏิบัติงาน พื่อใ ้มีความร้ ความ
ข้าใจ ละใ ้ความ าคัญ ับ ารปอง ัน ละปราบปราม าร
ทจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) ละนาองคความร้
ตาง ๆ ไปประย ตใช้ใน ารปฏิบัติงานใ ้ ับองค รได้อยางมี
ประ ิทธิภาพ โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ คาใช้จายใน าร
ผย พร คาวั ดอป รณ คาถาย อ าร ฯลฯ คาใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็นใน ารดา นินโครง าร
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 69 ลาดับที่ 6)

10,000 บาท

5,000 บาท

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

โครง าร ริม ร้างคณธรรมจริยธรรม ละพัฒนาคณภาพชีวิตคณะผ้ จานวน
บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ริม ร้างคณธรรม
จริยธรรม ละพัฒนาคณภาพชีวิตของคณะผ้บริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม คาวั ด ครื่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนีย
บัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ
า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ
อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร า รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คา
อา าร คาปายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทาโครง าร โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 68 ลาดับที่ 4)
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 19/127

5,000 บาท

40,000 บาท

น้า : 20/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 21/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

วั ดไฟฟา ละวิทย
พื่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟา ละวิทย รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว ร้ง
ไฟฟา ครื่องวัด ระ ไฟฟา ครื่องวัด รงดันไฟฟา มาตร า รับ
ตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจไฟ ฟิว ทปพัน ายไฟฟา าย
ไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊
ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอร ละชิ้น วน
วิทย ล ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่งคอย คอม ดน ซอร ขา
ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
า รับวิทย ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ
ลาโพง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตางๆ ผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

30,000 บาท

น้า : 22/127
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วั ดงานบ้านงานครัว

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดงานบ้านงานครัว รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร
ใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟา ตาน้ามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไขไฟฟา ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟา รวม
ถึง ม้อ งข้าวไฟฟา ระติ น้าร้อน ระติ น้า ข็ง ถัง
ตา ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ขง ม้ง ผ้า
ปที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ม ผ้าปโตะ น้าจืดที่ซื้อจา
อ ชน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
ดังนี้
1 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ด อ ร้าง
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ด อ ร้าง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 23/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

วั ดยานพา นะ ละขน ง
พื่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะ ละขน ง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น โดยจาย ป็นคาวั ดยานพา นะ ละขน
ง ชน ไขควง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน คีม
ล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ ระจ โค้งมน,ล็อคพวงมาลัย ัญญาณ
ไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ยางรถยนต น้ามัน
บร นอต ละ ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง บาะรถ
ยนต ครื่องยนต(อะไ ล) ชด ียรรถยนต บร ครัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด ม้อน้า บต ตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ามัน ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล ปน ระจ มองข้าง รถ
ยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระ บียบ
ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น โดยจาย ป็นคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอ
ลื่น ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
ครื่อง ถาน าซ ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร
ที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

130,000 บาท

น้า : 25/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

วั ดคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่
มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น โดยจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
ข้อมล ทปบันทึ ข้อมล ัวพิมพ รือ ทปพิมพ า รับ ครื่อง
พิมพ า รับคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผง ปนอั ขระ รือ ปน
พิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป มา พริ้น ตอร วิตชิ่งบอ ซ ครื่อง
ระจาย ัญญาณ ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอาน ละ
บันทึ ข้อมล บบตางๆ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร
ที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

50,000 บาท

น้า : 26/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่อจาย ป็นคาไฟฟาใน านั งาน/ในที่ าธารณะ รือ อาคาร
ถานที่ที่อยในความด ลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล
ด โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

270,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

น้า : 27/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ ละ
มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว ละคา
ใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา
มาย ลขโทรศัพท คาบารงรั ษา าย ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาฝา งไปรษณีย คาบริ าร
ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย คา ชาต้ไปรษณีย โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 28/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ื่อ ารโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบ ละคาใช้บริ ารอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ทอร
น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม ละใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้
ใช้บริ ารดัง ลาว ละคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร คา
วิทย ื่อ าร คาวิทยติดตามตัว คาโทรภาพ (โทร าร) คา ื่อ าร
ผานดาว ทียม
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

53,000 บาท

น้า : 29/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

งบลงทุน

รวม

222,800 บาท

รวม

72,800 บาท

จานวน

19,300 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ล้องถายรป จานวน 1 ล้อง ตัว โดยมี นวย
ความจา 20 ล้านพิ ซลขึ้นไป 1) ป็น ล้อง
คอม พค (Compact Digital Camera) 2) ความละ อียด ี่
า นด ป็นความละ อียดที่ ซ็น ซอรภาพ(Image Sensor) 3) มี
ระบบ ฟลชในตัว 4) ามารถถอด ปลี่ยน ื่อบันทึ ข้อมลได้อยาง
ะดว มื่อข้อมล ต็ม รือ มื่อ ต้อง าร ปลี่ยน 5) ามารถโอนถาย
ข้อมลจา ล้องไปยัง ครื่องคอมพิว ตอรได้ 6) มี ระ ปาบรรจ
ล้อง จัด าโดย ืบราคาตามท้องตลาด รือท้องถิ่นข้าง
คียง นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ โดยปฏิบัติ
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
จัดซื้อ ้าอี้บาร ตล
จานวน

4,500 บาท

พื่อจัดซื้อ ้าอี้บาร ตล า รับนั่งประจาที่โตะประชา ัมพันธศนย
ข้อมลขาว าร จานวน 1 ตัว ป็น งิน 4,500 บาท จัด าโดย ืบ
ราคาจา ท้องตลาด รือท้องถิ่นข้าง คียง นื่องจา ไมมี า นด
ราคามาตรฐานครภัณฑ โดยปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
จัดซื้อต้ชั้นวาง อ าร
จานวน

12,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
ล้องถายรป

พื่อจัดซื้อชั้นวาง อ าร จานวน 3 ตัวๆ ละ 4,000 บาท า รับ
ศนยข้อมลขาว าร จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด รือท้องถิ่น
ข้าง คียง นื่องจา ไมมี า นดราคามาตรฐานครภัณฑ โดย
ปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 30/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

โตะทางาน

จานวน

4,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจัดซื้อโตะทางาน จานวน 1 ตัว า รับพนั งานจ้าง านั
ปลัด จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด รือท้องถิ่นข้าง คียง นื่อง
จา ไมมี า นดราคามาตรฐานครภัณฑ โดยปฏิบัติตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
ครภัณฑไฟฟา ละวิทย
จัดซื้อ ครื่อง ียง คลื่อนที่
พื่อจัด ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อ ครื่อง ียง คลื่อน
ที่ จานวน 1 ครื่อง จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด รือท้องถิ่น
ข้าง คียง นื่องจา ไมมี า นดราคามาตรฐานครภัณฑ โดยปฏิบัติ
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 31/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

ครภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
ครื่องฉายภาพ ามมิติ

จานวน

22,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องฉายภาพ ามมิติ จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขปดังนี้
1) ป็น ครื่องถายทอด ัญญาณภาพจา วัตถ ชน วัตถ3 มิติฟิลม
ไลด ผนใ นัง ือ ป็นต้น
2)อป รณ ร้าง ัญญาณภาพ บบ CCD รือ CMOSขนาดไมต่า
ว่า 1/3 นิ้ว
3) ามารถใช้งานรวม ับโทรทัศนโปร จค ตอรคอมพิว ตอร
4)ใ ้ความละ อียด (Resolution) ไมต่า วา 850,000 พิ ซล
5) มีระบบ ารซมภาพไมน้อย
วา 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
6) มี ขนไฟ อง วาง องข้างชนิด LED
7) มีชองตอ ัญญาณอยางน้อย ดังนี้
7.1) Input ได้ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1
7.2) Output ได้ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1
8) ินค้ามี ารรับประ ันคณภาพ อะไ ล ละบริ าร ป็น วลา
อยางน้อย 1 ปี จัด าโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ โดย
ปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ครภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อ ครื่องซั ผ้า
พื่อจัดซื้อ ครื่องซั ผ้า ขนาด 7 ิโล รัม จานวน 1 ครื่อง า รับ
งาน มบ้าน ใน ารซั ผ้าปโตะ ผ้ามาน พรม ช็ด ท้า ผ้าถพื้น จัด
าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด รือท้องถิ่นข้าง คียง นื่องจา ไมมี
า นดราคามาตรฐานครภัณฑ โดยปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

อด นนโครง ารงานพระราชพิธี งานพิธี งาน ฉลิมพระ ียรติ นื่อง จานวน
ในโอ า าคัญ

20,000 บาท

คาปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
โครง ารปรัปปรงอาคาร านั งานอบต. ด
พื่อจาย ป็นคาปรับปรงอาคาร านั งาน ชน บิวทอิน Built-In,
ั้น ้องที่มี ภาพมั่นคง ฯลฯ
โดยปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ
ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ละ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร

พื่อ นับ นน ละ นองนโยบายของรัฐบาล อา ภอนา ลางใน าร
ปอง ัน ละ ทิดทน ถาบันพระม า ษัตริยใ ้มีความมั่นคง ใน
าร ป็นศนยรวมจิตใจ ละความรั ความ ามัคคีของคนใน
ชาติ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

662,000 บาท

รวม

444,000 บาท

รวม

444,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน12
ดือน า รับพนั งาน วนตาบล( านั ปลัด)ตา นงนั
วิ คราะ นโยบาย ละ ผน จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติตามประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง( านั
ปลัด) จานวน 1อัตรา โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 22 ตลาคม 2558 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 จานวน
ตามปรา ฏใน ผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจาย
ไว้ จานวน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

218,000 บาท

รวม

107,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
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คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ
้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา
ละคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อ ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี ารดังนี้ 1) คาใช้
จายใน ารจัดประชมราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ชน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา ารใน รณีที่มี าร
ประชมคาบ ี่ยวมื้ออา าร คา ชา ้องประชม คาดอ ไม้ต ตง
ถานที่ประชม,คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น ป็นต้น ารประชม
ราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ามารถ บิ คาใช้จายได้
ต้อง ป็น ารประชมที่ ี่ยวข้อง ับ ารภาร ิจขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น โดยมีวัตถประ งค พื่อนาผลจา ารประชมไป ป็น
นวทางใน ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ
รับทราบนโยบายใน ารทางาน ประชมชี้ จง ลั ณฑ
ตางๆ รือซั ซ้อมความ ข้าใจในระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบ
ละรับฟังปัญ าอป รรค รือพิจารณา าข้อยติ ประ านงาน รือ
้ไขปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
1.1 ารประชมคณะ รรม าร คณะอน รรม าร รือคณะทา
งานตางๆ ที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รือคา ั่งขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
1.2 ารประชมประชาคม มบ้าน พื่อบรณา ารจัดทา ผน
ชมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย า นด
1.3 ารประชมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น นวยงานอื่นของรัฐ รือ อ ชน
1.4 ารประชม รณีอื่นที่จา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) คาใช้จายจัดงาน ิจ รรมตางๆตามนโยบาย รือคา ั่งของ
อา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ระทรวง
ม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอานาจ น้าที่ โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

111,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางรถบรรท คาจ้างคน าบ
าม ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจาในราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้บริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้
บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร ละพนั งานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของ
คณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับ
อนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้า
ราช าร ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
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โครง ารประ มินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ ารใ ้บริ าร
ของ อบต. ด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารประ มินความพึงพอ
ใจของประชาชนที่มีตอ ารใ ้บริ ารของ องค ารบริ าร วน
ตาบล ด โดยมีวัตถประ งค พื่อศึ ษาระดับความพึงพอใจใน
ารใ ้บริ ารขององค ารบริ าร วนตาบล ด ใน ารใ ้
บริ าร 3 ด้าน ได้ ด้าน ระบวน ารขั้นตอน ารใ ้
บริ าร ด้าน จ้า น้าที่ผ้ใ ้บริ าร ละด้าน ิ่งอานวยความ
ะดว ละ พื่อศึ ษาความพึงพอใจของผ้รับบริ ารที่มีตอ ารใ ้
บริ ารขององค ารบริ าร วนตาบล ด ในงานที่ใ ้
บริ าร จานวน 4 งาน ได้ 1. งานด้าน าธารณ ข 2. งาน
ด้าน ทศ ิจ รือปอง ันบรร ทา าธารณภัย 3. งานด้าน าร
ศึ ษา 4. งาน ร้างความ ข้ม ข็งภายในชมชน ละท้องถิ่น (อาจ
ปลี่ยน ปลง ป็นด้านอื่นๆ ได้) โดยจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร
จัดจ้าง ถาบันอดมศึ ษาดา นิน ารจัด ็บข้อมลความพึงพอใจ
ของผ้รับบริ ารที่มีตอ ารใ ้บริ ารขององค ารบริ าร วนตาบล
ด
็บรวมรวมข้อมล บันทึ ข้อมล ประมวลผล ละวิ คราะ
ข้อมล รปผล ารวิ คราะ ละจัดทารป ลมรายงานผล ารวจ ง
มอบรายงานผล าร ารวจฉบับ มบรณ โดยปฏิบัติตามระ บียบ
ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท
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โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ ง ริม ารมี วนรวมของ
ประชาชนใน ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ ละต ตง ถานที่อบรม คาใช้จายต ตง ถาน
ที่ คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด ครื่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คา
นัง ือ า รับผ้ ข้ารวม ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารฝึ
อบรม คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
มนาคณวิทยา ร ฯลฯ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็นใน ารดา นิน
โครง าร โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 68 ลาดับที่ 3)

จานวน

26,000 บาท
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี ละ งินปรับ
ปรง งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี 4 อัตรา จานวน 12
ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผ้อานวย าร องคลัง จานวน 1 ตา นง (วาง)
(2) นั วิชา าร งิน ละบัญชีชานาญ าร จานวน 1 ตา นง
(3) จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 ตา นง (วาง)
(4) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 ตา นง (วาง)
โดยปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี าร
จาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ ) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561 รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยวข้อง

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,389,960 บาท

รวม

2,092,460 บาท

รวม

2,092,460 บาท

จานวน

1,194,500 บาท
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งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

771,960 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตลาคม 2558
คานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน รายละ อียดดังนี้
(1) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ( องคลัง) จานวน 3 ตา นง ตั้ง
ไว้ 447,960 บาทรายละ อียดดังนี้
- ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี จานวน 1
อัตรา
- ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
- ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา
(2) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจ้างทั่วไป ( องคลัง) จานวน 3 อัตรา ตั้ง
ไว้ 324,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง า รับพนั งาน วน
ตาบล ตา นง ผ้อานวย าร องคลัง จานวน 1 อัตรา
โดยปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 8 มษายน 2559 ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 โดยคานวณ
ตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน า รับพนั งานจ้างตามภาร ิจ
ละพนั งานจ้างทั่วไป ( องคลัง)
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งบดาเนินงาน

รวม

278,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

3,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
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คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น

จานวน

60,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาจ้าง มาบริ าร ที่
ป็น ารจ้างใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบดัด ปลง ตอ ติมครภัณฑ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยใน
ความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา บน้า คาซอม ซม
ทรัพย ิน ป็นต้น คาจ้าง มาบริ ารบคคลภายนอ ชน คาจ้าง
ที่ปรึ ษา, คาจ้างออ บบ, คารับรอง บบ, คาจ้างทาระบบ ผนที่
ภาษีคาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งปายประชา
ัมพันธ ปายชื่อ านั งาน รือปายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้น คาต้ าขา คา ครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ข้า
ลั ษณะที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง) ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางรถบรรท คาจ้างคน าบ
าม ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจาในราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้บริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้
บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร ละพนั งานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของ
คณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับ
อนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้า
ราช าร ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

โครง าร ารวจข้อมลภาค นามใน ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียน จานวน
ทรัพย ิน พื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ารวจข้อมลภาค นามใน ารจัด
ทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว
ับคาวั ด ละอป รณใน ารดา นิน าร คาปายโครง าร คาใช้
จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทาโครง าร
โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 71 ลาดับที่ 15)
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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30,000 บาท

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

19,500 บาท

รวม

19,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ ้าอี้ทางาน
พื่อจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท า รับ
พนั งานจ้าง องคลัง โดยมีคณลั ษณะดังนี้
1) ้าอี้บนวม
2) มีพนั พิง ลัง
3) ล้อ ลื่อนปรับระดับได้
4) มีทีพั ขนทั้ง องข้าง
จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด รือท้องถิ่นข้าง คียง นื่องจา
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ านั งบประมาณ
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ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน โดยมี
คณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 4 MB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
โดยมีคณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้น
ฐาน ารจัด าอป รณ ละระบบคอมพิว ตอร

จานวน

17,000 บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี ละ งินปรับ
ปรง งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจาปี 1 อัตรา จานวน 12
ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน (ป ./ช .) จานวน 1
ตา นง (วาง) ปฏิบัติตามประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆที่
ี่ยวข้องดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั
ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช าร ละพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( านั ปลัด)

รวม

246,960 บาท

รวม

246,960 บาท

รวม

246,960 บาท

จานวน

246,960 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

633,000 บาท

รวม

459,000 บาท

รวม

459,000 บาท

จานวน

339,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12
ดือน า รับพนั งาน วนตาบล ( านั ปลัด) ตา นง นั
ปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติตามประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ
พนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตลาคม 2558 จานวน
อัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจาย
ไว้ จานวน 12 ดือน
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 จานวนตาม
ปรา ฏใน ผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจาย
ไว้ จานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชนตอบ
ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี า รับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ
ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นดประโยชนตอบ
ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

จานวน

12,000 บาท

รวม

174,000 บาท

รวม

104,000 บาท

จานวน

38,000 บาท
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน
จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวบม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ละ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา
ละคา ลา รียน

จานวน

15,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือพลังงาน
า รับยานพา นะ คาระวางรถบรรท คาจ้างคน าบ าม ละ
อื่นๆ ทานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจาใน
ราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของคณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะ
บคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ
ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ
ภาท้องถิ่น ข้าราช าร ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของ
คณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต
รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ
อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร
ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
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โครง ารฝึ อบรม ารปอง ัน ละระงับอัคคีภัย

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรม ารปอง ัน
ละระงับอัคคีภัย ( ลั ตร ารทบทวน) โดยมีวัตถประ งค พื่อ
ทบทวน ละ พิ่มศั ยภาพของ อปพร. ประชาชน ละบคลา ร
องค ารบริ าร วนตาบล ด ใ ้ ิดความร้ ความชานาญ ิด
ความตระ นั ในความปลอดภัย ละ ิดความรวมมือรวมใจใน
ารปอง ันอัคคีภัยของประชาชนท ระดับ ามารถพึ่งตน องได้
อยางปลอดภัย ละยั่งยืนตลอดไป พื่อ ถิติ าร ิดอบัติภัยท
ประ ภทไม ิดขึ้นในพื้นที่ตาบล ด พื่อ ป็น าร บง บาภาร ิจ
ใน ารปอง ัน ละระงับอัคคีภัย ท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคณ
วิทยา ร คาปายโครง าร คาวั ด ครื่อง ขียน อป รณ ละคา
ใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัดทาโครง าร ชน คา
อัดผง คมี ้ง คา
อลพีจี คาน้ามันดี ซล คาน้ามัน
บนซิน ฯลฯ ป็นต้น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 74 ลาดับที่6)
โครง าร ง ริมความร้ด้าน ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัยใน จานวน
ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริมความร้ด้าน
ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัยใน ถานศึ ษา พื่อพัฒนา
ระบบ ารปอง ัน าร ตรียมความพร้อม ละ าร ร้างภมิค้ม ัน
โดยพัฒนาภมิความร้ ละ ริม ร้างความ ข้ม ข็งจา โรง รียน
ระดับชมชนใน าร ฝาระวัง ละรับมือ ับ าธารณภัย โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
มนาคณวิทยา ร คาปายโครง าร คาวั ด ครื่อง
ขียน อป รณ ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ าร
จัดทาโครง าร โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 น้าที่ 74 ลาดับที่ 7)

20,000 บาท

10,000 บาท

น้า : 55/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท

น้า : 56/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาป่วย ารใ ้ อา า มัครปอง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) รือคาใช้จายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบ
ทน รือคาป่วย ารใ ้ ับผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระ บียบคณะ รรม ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารปอง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้ อา า มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 มภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑวิธี ารปฏิบัติ า รับ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใน ารชวย ลือองค รป ครอง วน
ท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550

รวม

210,000 บาท

รวม

210,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

น้า : 57/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

ค่าใช้สอย

รวม

175,000 บาท

โครง ารตั้งจดตรวจ ละบริ ารประชาชนลดอบัติ ตในชวง ทศ าล จานวน
าคัญ

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารตั้งจดตรวจ ละ
บริ ารประชาชนลดอบัติ ตในชวง ทศ าล าคัญ โดยมีวัตถ
ประ งค พื่อปอง ัน าร ิดอบัติ ตบนท้องถนนในพื้นที่ตาบล ด
ิดความตระ นั ในความปลอดภัย ละ ิดความรวมมือ
รวมใจใน ารปอง ันของประชาชนท ระดับ ามารถพึ่งตน องได้
อยางปลอดภัย ละยั่งยืนตลอดไป พื่อ ถิติ าร ิดอบัติภัยท
ประ ภทไม ิดขึ้นในพื้นที่ตาบล ด พื่อ ป็น าร บง บา
ภาร ิจใน ารปอง ัน ละระงับ ต ท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
มนาคณวิทยา ร คาปายโครง าร คาวั ด ครื่อง
ขียน อป รณ ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ
ารจัดทาโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 72
ลาดับที่ 1)

น้า : 58/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

โครง ารทา นว ันไฟป่าชมชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารทา นว ันไฟป่า
ชมชน โดยมีวัตถประ งค พื่อ พิ่มศั ยภาพของประชาชน ละ
บคลา รองค ารบริ าร วนตาบล ด ใ ้ ิดความร้ ความ
ชานาญ ิดความตระ นั ในความปลอดภัย ละ ิดความรวม
มือรวมใจใน ารปอง ันอัคคีภัยของประชาชนท ระดับ ามารถ
พึ่งตน องได้อยางปลอดภัย ละยั่งยืนตลอดไป พื่อ ถิติ าร ิด
อบัติภัยท ประ ภทไม ิดขึ้นในพื้นที่ตาบล ด พื่อ ป็น าร
บง บาภาร ิจใน ารปอง ัน ละระงับอัคคีภัย ท้องถิ่น โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาวั ด ละอป รณ ละคาใช้จายอื่นที่
จา ป็น า รับ ารจัดทาโครง าร ชน คาอัดผง คมี ้ง คา
อลพีจี คาน้ามันดี ซล คาน้ามัน บนซิน ป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 น้าที่ 74 ลาดับที่ 8)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 59/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

โครง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรมทบทวนชด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค ารบริ าร วนตาบล ด
( ลั ตรทบทวน) พื่อพัฒนาระบบ ารปอง ัน าร ตรียม
ความพร้อม ละ าร ร้างภมิค้ม ันโดยพัฒนาภมิความร้ ละ ริม
ร้างความ ข้ม ข็งระดับชมชนใน าร ฝาระวัง ละรับมือ ับ
าธารณภัย ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ามารถชวย ลือ ารปฏิบัติ
งานของ จ้าพนั งานใน ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ภาย
ใต้ องอานวย ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งพื้นที่ โดยมี
ผ้อานวย ารท้องถิ่น ป็นผ้ควบคม ละ ั่ง ารโดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
มนาคณวิทยา ร คาปายโครง าร คาวั ด ครื่อง
ขียน อป รณ ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ
ารจัดทาโครง าร โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563 ลาดับที่ 1)

จานวน

120,000 บาท

น้า : 60/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

งานจราจร

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารฝึ อบรมอา าจราจรชมชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรมอา าจราจร
ชมชน พื่อพัฒนาระบบ ารปอง ัน าร ตรียมความพร้อม ละ
าร ร้างภมิค้ม ันโดยพัฒนาภมิความร้ ละ ริม ร้างความ ข้ม
ข็งระดับชมชนใน าร ฝาระวัง ละรับมือ ับ าธารณภัย ผ้ ข้า
รับ ารฝึ อบรม ามารถชวย ลือ ารปฏิบัติงานของ จ้าพนั งาน
ใน ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ารจราจรภายใต้ อง
อานวย ารปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งพื้นที่ โดยมีผ้
อานวย ารท้องถิ่น ป็นผ้ควบคม ละ ั่ง ารโดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา
มนาคณวิทยา ร คาปายโครง าร คาวั ด ครื่อง
ขียน อป รณ ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ
ารจัดทาโครง าร โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน ( ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่72 ลาดับที่ 2)

น้า : 61/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,397,750 บาท

รวม

1,065,150 บาท

รวม

1,065,150 บาท

จานวน

663,150 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน12
ดือน า รับพนั งาน วนตาบล ( อง ารศึ ษาฯ) จานวน 2
ตา นง ดังนี้
1)ตา นง ผ้อานวย าร อง ารศึ ษาฯ จานวน 1 อัตรา
2)ตา นง นั วิชา ารศึ ษา (วาง) จานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติ
ตามประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง า รับพนั งาน วน
ตาบล ตา นง ผ้อานวย าร อง าร
ศึ ษาฯ จานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ
ทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 มษายน 2559 ละ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

น้า : 62/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

324,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างทั่วไป ( อง าร
ศึ ษาฯ) จานวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ าร
งานบคคล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 22 ตลาคม 2558 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ( อง
ารศึ ษาฯ) จานวน 3 อัตรา ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ารบริ าร
วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 26 ิง าคม 2558 จานวนตามปรา ฏใน ผนอัตรา
าลัง 3 ปีโดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี

รวม

229,000 บาท

รวม

149,000 บาท

จานวน

62,000 บาท
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน
จานวน

54,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร
ที่ ี่ยวข้องดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา
ละคา ลา รียน

จานวน

30,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาจ้าง
มาบริ าร ที่ ป็น ารจ้างใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบดัด ปลง ตอ ติมครภัณฑ ิ่ง อ ร้าง
อยางใด ละอยในความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา
บน้า คาซอม ซมทรัพย ิน ป็นต้น คาจ้าง มาบริ ารบคคล
ภายนอ ชน คาจ้างที่ปรึ ษา, คาจ้างออ บบ, คารับรอง
บบ, คาจ้างทาระบบ ผนที่ภาษีคาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้าง
ทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งปายประชา ัมพันธ ปายชื่อ านั งาน รือปาย
อื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ใน ารติดตั้ง
โทรศัพท ย ว้น คาต้ าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติด
ตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ข้าลั ษณะที่ดิน ละ ิ่ง อ
ร้าง)ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้อง
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คา
ลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต
รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร โดยปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งบลงทุน

รวม

103,600 บาท

รวม

8,600 บาท

ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน

8,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ โดยมี
ลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวด า า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที(ppm) รือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จ านวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
จัด าตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

95,000 บาท

โครง ารซอม ซม ตอ ติม อาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร จานวน
วนตาบล ด

95,000 บาท

คาปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง

พื่อจาย ป็นคาปรับปรงซอม ซม ตอ ติม อาคารศนยพัฒนา ด็
ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ด (ตาม บบอบต. ด
า นด) ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3/2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 4)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

6,746,750 บาท

รวม

3,408,200 บาท

รวม

3,408,200 บาท

จานวน

2,211,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้ ข้า
ราช ารคร โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน า รับ
พนั งานคร ( อง ารศึ ษาฯ) จานวน 7 อัตรา ปฏิบัติตาม
ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน ดือนพนั งานคร ละ
บคลา รทาง ารศึ ษาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2562
งินวิทยฐานะ
จานวน

252,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ า รับพนั งานคร ชานาญ าร ใน
อัตราคนละ 3,500 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน โดยปฏิบัติตาม
ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน ดือนพนั งานคร ละบคลา รทาง าร
ศึ ษาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2562 ละ นัง ือ ั่ง าร
อื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

853,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตลาคม 2558
คานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน รายละ อียดดังนี้
1) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นงผ้
ด ล ด็ จานวน 6 อัตรา โดย รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ได้จัด รรใ ้อัตราคนละ 9,400 บาท/คน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 676,800 บาท
2) องค ารบริ าร วนตาบล มทบ งินคาตอบ ทนใน วนที่ ง
วางบประมาณที่ได้รับจัด รรจา รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น จานวน 176,400 บาท โดยปฏิบัติตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั
ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22
ตลาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

92,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 โดยคานวณ
ตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน า รับพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตา นงผ้ด ล ด็ ( อง ารศึ ษาฯ) จานวน 6 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี

รวม

2,141,550 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,211,550 บาท

โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน จานวน
าร อน)

268,600 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน าร อน) ป็น งินอด นนจา รม
ง ริม ารป ครองท้องถิ่น า รับ นับ นนคาใช้จายใน าร
จัด ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ด
โดยจัด รร า รับ ด็ อาย 2-5 ปี ในอัตราคนละ 1,700
บาท/ปี โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ
ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 ลาดับที่ 3 น้า 77)
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โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คา นัง ือ
รียน, อป รณ รียน, คา ครื่อง บบนั รียน, คา ิจ รมพัฒนาผ้
รียน)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ป็น งินอด นนจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
า รับ นับ นนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็
ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ด รายละ อียดดังนี้
1)คา นัง ือ รียน ละคาอป รณ าร รียน จัด รร า รับ ด็
อาย 3-5 ปี ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
2)คา ครื่อง บบนั รียน จัด รร า รับ ด็ อาย 3-5 ปี ใน
อัตราคนละ 300 บาท/ปี
3)คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน จัด รร า รับ ด็ อาย 3-5 ปี ใน
อัตราคนละ 430 บาท/ปี
-โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ
ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 ลาดับที่ 2 น้า 76)

จานวน

129,950 บาท
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โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาอา าร ลาง จานวน
วัน)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา (คาอา าร ลางวัน) ป็น งินอด นนจา รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น า รับ นับ นนอา าร ลางวันของศนย
พัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตาบล ด จานวน1
ง โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องตางๆ
ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ
ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 ลาดับที่ 4 น้า 77)
ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็นคาวั ดงานบ้านงานครัว รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย าร
ใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น ละใ ้ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด

813,000 บาท

รวม

880,000 บาท

จานวน

880,000 บาท
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2.รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชาระพร้อม ับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดงานบ้านงานครัว บง ารพิจารณาออ
ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดคงทน ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
ตตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว
ิดความชารด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม
รือซอม ซม ล้วไมค้มคา ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว มีด ถัง ถาด ้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ
ลิ่น ปรง ไม้ วาด ขง ม้ง ผ้าปที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า
ม ผ้าปโตะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ละอา าร ริมนม ดังนี้
(1)อา าร ริมนม า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร
วนตาบล ด โดยจาย ป็นคาใช้จายใน ารซื้ออา าร
ริม (นม) ป็น งินอด นนจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
า รับ นับ นนอา าร ริม (นม) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ของ
องค ารบริ าร วนตาบล ด จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัยใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 260 วัน
(2)อา าร ริมนม า รับโรง รียน ัง ัด พฐ. โดยจาย ป็นคาใช้
จายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) ป็น งินอด นนจา รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น า รับ นับ นนอา าร ริม (นม) ของ
โรง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
) จานวน 2 ง (โรง รียนบ้านป่า ดงงาม, โรง รียนบ้าน นาม
ชัย จานวน 260 วัน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร
ที่ ี่ยวข้องดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ
ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
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ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

รวม

1,197,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,197,000 บาท

จานวน

1,197,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลาง
วัน)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) ป็น งินอด นนจา รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น า รับ นับ นนคาอา าร ลางวันโรง รียน
ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) (โรง รียนบ้านป่า ดงงาม ละโรง รียนบ้าน นามชัย) โดยจัด
รรในอัตราคนละ 21 บาท/คน จานวน 200 วัน
-โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 6 น้า 77)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

482,000 บาท

รวม

354,000 บาท

รวม

354,000 บาท

จานวน

234,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12
ดือน า รับพนั งาน วนตาบล ( านั ปลัด) ตา นง นั
วิชา าร าธารณ ข จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บคคล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 22 ตลาคม 2558 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 จานวนตาม
ปรา ฏใน ผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจาย
ไว้ จานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นดประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

จานวน

12,000 บาท

รวม

118,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

29,000 บาท
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คา
ลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต
รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครง าร 5 .
จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ิจ รรม5 . โดยมีคาใช้
จาย ประ อบด้วย คาวั ดอป รณที่จา ป็นใน ารจัด
โครง าร คาวั ด คาปายโครง าร ปายประชา ัมพันธ ปาย
รณรงค คาน้าดื่ม น้าใช้ใน ารดา นินโครง าร คาจ้าง
มาบริ าร ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัด
โครง าร ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25614-2565 น้าที่ 79
ลาดับที่ 1) โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบ
ร้อยของบ้าน มือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตลาคม 2560
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็นคาวั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย รายจาย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทน รือตามป ติมีอาย
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น ชน ทรายอะ บท วัคซีน าลี ละผ้าพัน
ผล วชภัณฑ น้า า อนามัย ชดปอง ัน ชื้อโรค ( บบใช้ครั้ง
ดียวทิ้ง)ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
ข้อง ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ครภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จัดซื้อ ครื่องตรวจวัดคณภาพอา าศ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อ ครื่องวัดคณภาพอา าศ พื่อ
ใช้วัดระดับมลพิษทางอา าศ
-จัด าโดย ืบราคาจา ท้องตลาด รือท้องถิ่นข้าง คียง นื่องไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติมครั้งที่ 4/2563 น้า 7 ข้อ 2)
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งานโรงพยาบาล

รวม

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

893,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

613,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

613,000 บาท

จานวน

558,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนโครง ารปอง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติดอา ภอนา ลาง
(ศป.ป .อ.นา ลาง)
พื่อ ง ริม ละ พื่อ นองนโยบายของรัฐบาล ละรวม ้ไข
ปัญ ายา พติดใน มบ้าน/ชมชนอยาง ป็นรปธรรม ละ
ยั่งยืน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 4/2563 ลาดับ
ที่ 11 น้าที่ 10)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ารจัดระบบ าร พทยฉ ฉิน
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร จัด ารระบบบริ าร าร พทย
ฉ ฉิน ละ าธารณ ขภายใน ขตอบต. ด โดยปฏิบัติตาม
ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) ประ าศ ถาบัน าร พทยฉ ฉิน งชาติ รื่อง ลั ณฑ
าร นับ นน ารดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ าร พทย
ฉ ฉินท้องถิ่น พ.ศ. 2553
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0891.3/658 ลงวันที่ 25 ม ราคม 2553
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่ 17 ันยายน 2553
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิ ายน 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2/ว2103
ลงวันที่ 8 มษายน 2563
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารฉีดวัคซีนตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จานวน

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารฉีดวัคซีนปอง ันโรคพิษ นัข
บ้า/ มว ละยาคม า นิด พร้อมอป รณทาง าร พทยที่ ี่ยว
ข้อง ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้องใน ารดา นินโครง ารฯ
- ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา
คาใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีในลั ษณะคาใช้ อย ละคา าธารณปโภค (ตาม ผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 80 ลาดับที่ 5)
โครง าร ารวจ ละขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค คน จานวน
ปลอดภัย
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร ารวจ ละขึ้นทะ บียน ัตว
ตามโครง ารฯ ปอง ันโรคพิษ นัขบ้า/ มว ละคาใช้จายอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้องใน ารดา นินโครง ารฯ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะคาใช้ อย ละคา าธารณปโภค (ตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 80 ลาดับที่ 4)

40,000 บาท

15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

งินอด นนองค รประชาชน
อด นนโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ข
พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ
ข จานวน 14 มบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ใ ้ ับ รรม าร
มบ้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื่อ พิ่มพนความ
ร้ ความ ามารถ ทั ษะของประชาชนในด้าน าธาร ข โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 79 ลาดับที่ 2)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

945,440 บาท

รวม

710,540 บาท

รวม

710,540 บาท

จานวน

544,540 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12
ดือน า รับพนั งาน วนตาบล ( อง วั ดิ าร
ังคม) จานวน 2 ตา นง ดังนี้
1) ตา นง ผ้อานวย าร อง วั ดิ าร ังคม
2) ตา นง จ้าพนั งานพัฒนาชมชน
ปฏิบัติตามประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนตาบล จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี โดยคานวณตั้งจาย
ไว้ 12 ดือน ละประ าศ .จ. .จ. , .ท. ละ .อบต. รื่อง
า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างองค รป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง า รับพนั งาน วน
ตาบล ตา นง ผ้อานวย าร อง วั ดิ าร
ังคม จานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 มษายน 2559 ละ นัง ือ
ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บคคล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัด นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 22 ตลาคม 2558 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 จานวน
ตามปรา ฏใน ผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยคานวณตั้งจาย
ไว้ จานวน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

228,000 บาท

รวม

93,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

3,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช าร ป ติ รือ วัน ยดราช าร ปฏิบัติตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ รมป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทนนอ วลาราช ารของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง
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คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น

จานวน

60,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาจ้าง มาบริ าร ที่
ป็น ารจ้างใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบดัด ปลง ตอ ติมครภัณฑ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยใน
ความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา บน้า คาซอม ซม
ทรัพย ิน ป็นต้น คาจ้าง มาบริ ารบคคลภายนอ ชน คาจ้าง
ที่ปรึ ษา, คาจ้างออ บบ, คารับรอง บบ, คาจ้างทาระบบ ผนที่
ภาษีคาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งปายประชา
ัมพันธ ปายชื่อ านั งาน รือปายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้น คาต้ าขา คา ครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ข้า
ลั ษณะที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง) ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางรถบรรท คาจ้างคน าบ
าม ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขต
จัง วัด งินชด ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไป
ราช ารประจาในราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้บริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้
บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร ละพนั งานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของ
คณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับ
อนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้า
ราช าร ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟา า รับผ้ งอาย ผ้พิ าร ละผ้ด้อย
โอ า โดยจาย ป็นวั ดไฟฟา ละวิทย ประ ภทวั ดคงทน วั ด
ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
ของที่ใช้ใน ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน
2) ระ บียบ รมพัฒนา ังคม ละ วั ดิ าร วาด้วย าร ง คราะ
ครอบครัวผ้มีรายได้น้อย ละผ้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมถึง
นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
วั ด อ ร้าง
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะคาใช้ อย ละคา าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟา ละวิทย

พื่อจาย ป็นคาวั ด อ ร้าง า รับผ้ งอาย ผ้พิ าร ละผ้ด้อย
โอ า พื่อจาย ป็นคาวั ด อ ว้าง รายจาย พีอใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมขยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น โดยจาย ป็นคาวั ด อ ร้าง ดังนี้
(1) .ประ ภทวั ดคงทน
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-ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิดความชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
ค้มคา ดังนี้ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ
ไม้ ทป วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ
มตร ล ดิ่ง วาน โถ ้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า
(2) ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง
- ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง
มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไมคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ตะป ล็ ้น ปรงทา ี ปนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล
- ได้ ิ่งของที่ ป็นอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม
ซมบารงรั ษาทรัพย ินใ ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบารงป ติ รือคาซอม ลาง ดังนี้ ทอน้า ละอป รณ
ประปา ทอน้าบาดาล ฯลฯ
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน
2) ระ บียบ รมพัฒนา ังคม ละ วั ดิ าร วาด้วย าร ง คราะ
ครอบครัวผ้มีรายได้น้อย ละผ้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมถึง
นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

6,900 บาท

รวม

6,900 บาท

จานวน

6,900 บาท

รวม

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

คาไฟฟา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
จัดซื้อต้ ล็
พื่อจัดซื้อต้ ล็ บบ 4 ลิ้นชั โดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ขป ดังนี้
1) มี ลิ้นชั
2) คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
จัด าโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งินอด นนองค รประชาชน
อด นน ิจ รรม ลา าชาดจัง วัด นองบัวลาภ
พื่อ ง ริม ารดา นิน ิจ รรมที่ ป็น าธารณะประโยชนของ
ลา าชาดจัง วัด นองบัวลาภ โดยปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 82 ลาดับที่ 4)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รง ง- รง
ต่า พร้อมติดตั้ง ม้อ ปลง บ้านศรีอบล ม 4 (ปรา ฎใน ผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 7 น้าที่ 61)
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
อด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รงต่า บ้านพร วรรค ม.8 ต. ด
จานวน

100,000 บาท

งินอด นนรัฐวิ า ิจ
อด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รงง ง- รงต่า พร้อมติดตั้ง ม้อ
ปลง บ้านศรีอบล

พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รง
ต่า บ้านพร วรรค ม.8 ต. ด (ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 16 น้าที่ 64) โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
อด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รงต่าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟา อง จานวน
วาง าธารณะ บ้านพร วรรค ม.8 ต. ด
พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รงต่า พร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟา อง วาง าธารณะ บ้านพร วรรค ม.8 ต. ด
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 15
น้าที่ 64)
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

100,000 บาท
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อด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รงต่าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟา อง
วาง าธารณะบ้านนันทจันทร ม.5 ต.นา ลาง

จานวน

100,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง ารขยาย ขตไฟฟา รงต่า พร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟา อง วาง าธารณะ บ้านนันทจันทร (ปรา ฎใน
ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 19 น้าที่ 65)
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารปรับปรงภมิทัศน วน ยอม น้าโรง รียนป่า ดงงาม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารปรับปรงภมิทัศน
วน ยอม น้าโรง รียนบ้าน ดงงาม โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาพันธไม้ คา มล็ดพันธพืช คาต้น ล้า คาใช้จาย
ใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอ รณตางๆ คาปายโครง าร คาใช้
จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทาโครง าร
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808. 2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะคาใช้ อย ละคา าธารณปโภค
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภ าพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 98 ลาดับ
ที่ 3)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,410,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ดังนี้ คาจ้าง
มาบริ ารจัด ็บขยะมลฝอย คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ล ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบ
ร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตลาคม 2560
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0810.5/ว 0263
ลงวันที่ 16 ม ราคม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลมพื้นที่ใน
ารจัด ารขยะมลฝอย (Clusters) ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,405,000 บาท

รวม

1,405,000 บาท

จานวน

1,405,000 บาท

ครภัณฑยานพา นะ ละขน ง
รถบรรท ขยะ
พื่อจัดซื้อรถบรรท ขยะ จานวน 1 คัน โดย ป็นรถบรรท
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 6,000 ซี
ซี รือ าลัง ครื่องยนต ง ดไมต่า วา 170 ิโลวัตต บบอัด
ท้าย ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 138 ลาดับ
ที่ 16) จัด าโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ องมาตรฐาน
งบประมาณ านั งบประมาณ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 น้าที่ 138 ลาดับที่ 16)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ง ริม ละประชา ัมพันธ ินค้าผ้าไ ม ด
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ง ริม ละประชา ัมพันธ
ินค้าผ้าไ ม ด โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายใน
ารต ตง ถานที่ คาวั ด ละอป รณตางๆ คายานพา นะ คา
ปายโครง าร ละคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องใน ารดา นิน
โครง าร โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
าร บิ คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร
งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ( ผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 13 น้าที่ 94)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

105,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

105,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารครอบครัว าน ัมพันธ ายใยครอบครัว

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารครอบครัว าน
ัมพันธ ายใยครอบครัว พื่อใ ้ครัว รือนที่มีปัญ าได้ทา
ิจ รรมรวม ัน มี าร ล ปลี่ยนซึ่ง ัน ละ ัน รวมถึงลดชองวาง
ระ วางวัย ป็น าร ร้างความ ัมพันธที่ดีใ ้ ิดขึ้นในครอบ
ครัว โดยมีคาใช้จาย ี่ยว ับคาวั ดอป รณ คาพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารวมฝึ อบรม คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาปาย
โครง าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัดทา
โครง าร
- โดย ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256 1-2565 น้าที่ 91 ลาดับที่ 4)
โครง ารปอง ัน ละ ้ไขปัญ าความรน รงตอ ด็ ตรี ละบคคล จานวน
ในครอบครัว
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาวั ด ครื่อง ขียน ละอป รณ คาพิมพ อ าร
ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารวมโครง าร คาอา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คา
ปายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารดา นินงานฯ
- โดย ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
น้าที่ 94 ลาดับที่ 14)

5,000 บาท
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โครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้ ตรี ผ้ งอาย ละผ้ด้อยโอ า

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละต ตง ถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด ครื่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารวมฝึ อบรม คาใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายาน
พา นะ คาปายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทาโครง าร
- โดย ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 91 ลาดับที่ 3)
โครง ารรณรงค ละปอง ันโรค อด
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละต ตง ถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด ครื่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารวมฝึ อบรม คาใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายาน
พา นะ คาปายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทาโครง าร
- โดย ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 91 ลาดับที่ 2)
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โครง าร ริม ร้าง ครือขาย ละพัฒนาศั ยภาพ ภา ด็ ละ
ยาวชนตาบล ด

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละต ตง ถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด ครื่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารวมฝึ อบรม คาใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายาน
พา นะ คาปายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทาโครง าร
- โดย ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 76 ลาดับที่ 1)
โครง ารใ ้ความชวย ลือประชาชนด้าน าร ง ริม ละพัฒนา
จานวน
คณภาพชีวิตตาบล ด
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ละฝึ ทั ษะ
อาชีพ ละพัฒนาคณภาพชีวิตใ ้ ับประชาชน โดย ป็นคาใช้จาย
ี่ยว ับคาวั ด อป รณ คาน้า คาอา าร คา มนาคณ
วิทยา ร ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็นใน ารดา นินโครง าร โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้าที่ 92 ลาดับที่ 5)

5,000 บาท

20,000 บาท
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โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร ง ริม ขภาพผ้ งอายตาบล ด

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละต ตง ถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด ละ
อป รณใน ารดา นินงาน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
อา าร คายานพา นะ คาปายโครง าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน
ารดา นินงานฯ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ัง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 น้าที่ 93 ลาดับที่ 11)
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ลียว ัมพันธ
ประชาชนท้องถิ่นอา ภอนา ลาง โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาปายโครง าร คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน คาถ้วย
รางวัล คาจัดประดับต ตง ถานที่ คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
ข้องใน ารจัดงาน
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 รวมทั้ง นั้ง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 4/2563
น้าที่ 11 ลาดับที่ 12)
โครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาต้านยา พติด " ด ม "
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัด าร ขงขัน ีฬา ลียว ัมพันธประชาชนท้องถิ่นอา ภอ
นา ลาง

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬาต้านยา พ
ติด " ด ม " โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาปาย
โครง าร คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน คาถ้วยรางวัล คาจัด
ประดับต ตง ถานที่ คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยวข้องใน ารจัด
งาน
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 รวมทั้ง นั้ง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลาดับที่ 90 น้าที่ 4 )
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

วั ด ีฬา
พื่อจาย ป็นคาวั ด ีฬา อาทิ ชน วงยาง ล ฟตบอล ล
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ล ชรบอล ไม้ บตมินตัน ล บตมินตัน ไม้
ทนนิ ล ทนนิ ชือ ระโดด ดาบ องมือ ตะ ร้อ ล ปตอง
ตะ ร้า วาย ชรบอล ตาขาย ีฬา ตาขาย
ตะ ร้อ น วีด นาฬิ าจับ วลา นวม ล ทมน้า นั าตาขาย
ีฬา ชน าตาขายวอล ลยบอล วงบา ตบอล ล็ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

งินอด นนองค รประชาชน
อด นนศนย ีฬาตาบล ด
พื่อจาย ป็น งินอด นนศนย ีฬาตาบล ด ใน าร ง ริม
ด็ ยาวชน ละประชาชนใ ขตพื้นที่ อบต. ด ได้มี ารใช้
วลาวางใน ารออ าลัง าย ง ริมใ ้ ยาวชนได้มี ารพัฒนา
ด้าน าร ขงขัน ีฬา
โดยปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลาดับที่ 5 น้าที่ 90)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอด นนองค รประชาชน
อด นน ภาวัฒนธรรม
พื่อจาย ป็น งินอด นน ภาวัฒนธรรมตาบล ด ใน ารจัด
ิจ รรมอัน ป็น าธารณประโยชน ได้ งาน ง ริมศิลป
วัฒนธรรม งานบญประ พณี งาน ง ริมพทธศา นา ป็นต้น โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวข้อง( ผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลาดับ
ที่ 5 น้าที่ 109)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

2,023,020 บาท

รวม

1,583,120 บาท

รวม

1,583,120 บาท

จานวน

921,720 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12
ดือน า รับพนั งาน วนตาบล ( องชาง) จานวน 2
ตา นง 3 อัตรา ดังนี้
- ตา นง ผ้อานวย าร องชาง (วาง) จานวน 1 อัตรา
- ตา นง นายชางโยธาชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
- ตา นง นายชางโยธา (วาง)
ปฏิบัติตามประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
งินประจาตา นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง า รับพนั งาน วน
ตาบล ตา นง ผ้อานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา โดย
ปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นองบัวลาภ รื่อง ลั ณฑทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 8 มษายน 2559 ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

564,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละ
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 22 ตลาคม 2558
คานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน รายละ อียดดังนี้
(1) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ( องชาง) จานวน 3 ตา นง ตั้ง
ไว้ 456,500 บาท รายละ อียดดังนี้
- ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งาธร าร องชาง จานวน 1 อัตรา
- ตา นง ผ้ชวยนายชางโยธา จานวน 1 อัตรา
- ตา นง ผ้ชวยนายชางไฟฟา จานวน 1 อัตรา
(2) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจ้างทั่วไป ( องชาง) จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 108,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

54,900 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด นอง
บัวลาภ รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 โดยคานวณ
ตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน า รับพนั งานจ้างตามภาร ิจ
ละพนั งานจ้างทั่วไป ( องชาง) จานวน 3 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

431,000 บาท

รวม

91,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

3,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง

น้า : 108/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร
ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวบม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ
้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา
ละคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาจ้าง มาบริ าร ที่
ป็น ารจ้างใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบดัด ปลง ตอ ติมครภัณฑ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยใน
ความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา บน้า คาซอม ซม
ทรัพย ิน ป็นต้น คาจ้าง มาบริ ารบคคลภายนอ ชน คาจ้าง
ที่ปรึ ษา, คาจ้างออ บบ, คารับรอง บบ, คาจ้างทาระบบ ผนที่
ภาษีคาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งปายประชา
ัมพันธ ปายชื่อ านั งาน รือปายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้น คาต้ าขา คา ครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม ข้า
ลั ษณะที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง) ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คา
ลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต
รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร ปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง
ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของ
คณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับ
อนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้า
ราช าร ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟา ละวิทย
พื่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟา ละวิทย รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ชน ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ัว ร้งไฟฟา ครื่องวัด ระ ไฟฟา ครื่องวัด
รงดันไฟฟา มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจ
ไฟ ฟิว ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอด
ไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยทราน
ซิต ตอร ละชิ้น วนวิทย ล ถ้วย ายอา าศ รีซี
ตอร มฟวิ่งคอย คอม ดน ซอร ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บร
อร ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทย ครื่องรับ
โทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ปฏิบัติตามระ บียบ
ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้องดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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วั ด อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาวั ด อ ร้าง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น ชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ตะป ล็ ้น ปรงทา ี ปน
ขาว ทอน้า ละอป รณประปา ทอน้าบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

50,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

8,900 บาท

รวม

8,900 บาท

จานวน

8,900 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

2,371,000 บาท

งบลงทุน

รวม

2,371,000 บาท

รวม

2,371,000 บาท

จานวน

223,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือLED ขาวดาชนิด Network บบ
ที่1 (28 น้า/นาที) ราคา 8,900 บาท คณลั ษณะพื้นฐาน - มี
ความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi - มีความ
ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้าตอ
นาที (ppm) - ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้ - มี
นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 128 MB - มีชอง
ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมน้อย
วา 1 ชอง - มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ
ขาย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือ
ขายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใ ระดาษได้
รวม ันไมน้อย วา 250 ผน - ามารถใช้ได้
ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
จัด าโดยตาม ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ( ้นอประจั ร-วัดบ้าน
นอง น้อย) บ้าน นอง น้อย ม.3 ต. ด
โดยทา าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ระยะ
ทาง 100.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 400.00 ตาราง มตร ไ ลทางข้างละ 0.50 มตร พร้อม
ปายประชา ัมพันธโครง าร (ตาม บบ อบต. ด
า นด) ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 6/2564 น้าที่ 1 ลาดับที่ 2)

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:04

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ (ซอยโรง ีพอศนย) บ้าน จานวน
โพธิ์ ม.2 ต.นา ลาง
โดยทา าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ระยะ
ทาง 92.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 368.00 ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธ
โครง าร (ตาม บบ อบต. ด า นด) ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 38 น้าที่ 46)
โครง าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลตคอน รีต ( ้น จานวน
นันทจันทร-โนน วาง) บ้านนันทจันทร ม.5 ต.นา ลาง
โดยทา าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลต
คอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะ
ทาง 42.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 168.00 ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธ
โครง าร (ตาม บบ อบต. ด า นด) ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 18 น้าที่ 117)
โครง าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลตคอน รีต ( ้น จานวน
บ้าน ด -วัดป่าภ ซิม) ม.1 ต. ด
โดยทา าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลต
คอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 6.00 มตร ระยะ
ทาง 109.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 654.00 ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธ
โครง าร (ตาม บบ อบต. ด า นด) ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน ปลงครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 16 ลาดับที่ 1)
โครง าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลตคอน รีต ( ้น จานวน
บ้าน ิน บนศิลา-บ้าน ด 1) บ้าน ิน บนศิลา ม.15 ต.นา ลาง
โดยทา าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลต
คอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 6.00 มตร ระยะ
ทาง 54.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 324.00 ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธ
โครง าร (ตาม บบ อบต. ด า นด) ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 121 ลาดับที่ 27)

น้า : 115/127

201,000 บาท

108,000 บาท

402,000 บาท

202,000 บาท

น้า : 116/127
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โครง าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลตคอน รีต ( ้น จานวน
ป่า ดงงาม-โป่ง ค)บ้านป่า ดงงาม ม.5 ต. ด
โดยทา าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลต
คอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะ
ทาง 80.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 320.00 ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธ
โครง าร (ตาม บบ อบต. ด า นด) ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 15 น้าที่ 116)
โครง าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลตคอน รีต ( ้น
นครพัฒนา- ดดินจี่) บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นา ลาง
โดยทา าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลต
คอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 6.00 มตร ระยะ
ทาง 41.00 มตร นา 0.05 มตร ไ ลทางข้าง
ละ 1.00 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 328.00 ตาราง
มตร พร้อมปายประชา ัมพันธโครง าร (ตาม บบ อบต. ด
า นด)( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 น้าที่ 133 ลาดับที่ 53)
โครง าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลตคอน รีต ( ้น
พิ มัยรี อรท) บ้านโนน ดง ม.12 ต.นา ลาง
โดยทา าร อ ร้างถนนลาดยางผิวทางพารา อ ฟัลต
คอน รีต ้นพิ มัยรี อรท บ้านโนน ดง มที่ 12 ตาบล
นา ลาง ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 80.00
มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 320.00
ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธโครง าร (ตาม บบ อบ
ต. ด า นด)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 55 น้าที่ 51)

202,000 บาท

จานวน

203,000 บาท

จานวน

202,000 บาท
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โครง ารซอม ซมถนนลาดยาง โดย าร ริมผิวจราจรพารา
อ ฟัลตคอน รีต ( ้นวัดป่าฝาย ดง) บ้านฝาย ดง ม.7 ต. ด
โดยทา ารซอม ซมถนนลาดยาง โดย าร ริมผิวจราจรพารา
อ ฟัลตคอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะ
ทาง 98.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 392.00 ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธ
โครง าร (ตาม บบ อบต. ด า นด) ( ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 6/2564 ลาดับ
ที่ 9 น้าที่ 5)
โครง ารปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ โดย าร ริมผิวจราจร
พารา อ ฟัลตคอน รีต( ้นทางภายใน มบ้าน) บ้าน นามชัย ม.6
ต. ด

จานวน

203,000 บาท

จานวน

223,000 บาท

โดยทา ารปรับปรงถนน ค. .ล. โดย าร ริมผิวจราจรพารา
อ ฟัลตคอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะ
ทาง 108.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 432.00 ตาราง มตร (ตาม บบ อบต. ด
า นด) ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 6/2564 น้าที่ 4 ลาดับที่8)
โครง ารปรับปรงถนน คฟซีล โดย าร ริมผิวจราจรพารา อ ฟัลต จานวน
คอน รีต (ซอย 4) บ้านพรชัย ม.9 ต. ด
โดยทา ารปรับปรงถนน คฟซีล โดย าร ริมผิวจราจรพารา
อ ฟัลตคอน รีต ขนาดผิวจราจร ว้าง 3.50 มตร ระยะ
ทาง 121.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 423.50 ตาราง มตร พร้อมปายประชา ัมพันธ
โครง าร (ตาม บบ อบต. ด า นด) ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 6/2564 ลาดับ
ที่ 11 น้าที่ 6)

202,000 บาท

น้า : 118/127
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน
า รับพนั งาน วนตาบล ( านั ปลัด) ตา นง นั วิชา าร
ษตร จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติตามประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
2) ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561

รวม

487,000 บาท

รวม

324,000 บาท

รวม

324,000 บาท

จานวน

324,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

163,000 บาท

รวม

78,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท., ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

3,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้ง นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
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คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ คา ชา
บ้าน
โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คา
ลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ้
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต
รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จายทานอง ดียว
ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย ของคณะผ้
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต
รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ
อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นใ ้ผ้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร
ละพนั งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
โครง ารจัดทาธนาคารน้าใต้ดิน
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วยคาปาย คาวั ดอป รณตาง ๆ รวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น า รับ ารจัดทาโครง าร
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808. 2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะคาใช้ อย ละคา าธารณปโภค
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 99 ลาดับที่ 2)
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โครง ารพัฒนาศนย าร รียนร้ าร ษตรตาม นวทาง ลั ปรัชญา
ของ ศรษฐ ิจพอ พียง
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนาศนย าร รียนร้ าร ษตรตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 น้าที่ 104 ลาดับที่ 23)

จานวน

10,000 บาท
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ คาซอม ซมทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาวั ด าร ษตร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดคงทน ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคง
ทน ตตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน
ล้ว ิดความชารด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง
ดิม รือซอม ซม ล้วไมค้มคา ดังนี้ คียว ปริง
ลอร (Sprinkler) จอบ มน จานพรวน ครื่องดั มลง ตะ รง
รอน บนโธ ฯลฯ
(2) ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ
มื่อใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ปย ยาปอง ัน ละ าจัด
ศัตรพืช ละ ัตว พันธ ัตวปี ละ ัตวน้า วั ด พาะชา อป รณ
ใน ารขยายพันธพืช ชน ใบมีด ชือ ผ้ใบ รือผ้าพลา ติ
โดยปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติฯ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาพันธไม้ คาอป รณ าร ษตร คาวั ด ละ
อป รณ คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ คา
ปายโครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นใน ารจัดทาโครง าร โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 น้าที่ 103 ลาดับที่ 20)

น้า : 126/127

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:05

โครง ารปล ญ้า ฝ พื่ออนรั ษดิน ละน้า
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาพันธไม้ คาอป รณ าร ษตร คาวั ด ละ
อป รณ คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ คา
ปายโครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นใน ารจัดทาโครง าร โดย
ปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 น้าที่ 104 ลาดับที่ 21)

จานวน

5,000 บาท
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วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:18:05

โครง ารรณรงคไถ ลบตอซังข้าว พื่อรั ษา น้าดิน ละลดปัญ า
มลพิษทางอา าศ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง ารฯ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คา ผย พร ละประชา ัมพันธใ ้ ษตร รได้ รียน
ร้ถึงประโยชนจา ารไถ ลบตอซังข้าว ป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณปโภค
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 น้าที่ 104 ลาดับที่ 24)

จานวน

5,000 บาท

