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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลบาน ัน
อา ภอ นนศิลา จัง วัด อน น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,237,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,929,620 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,427,920 บาท

รวม

3,262,320 บาท

จานวน

514,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนราย ดือน ใ นาย อบต. ดือน
ละ 20,400 บาท ละรองนาย อบต. จานวน 2 คนๆ
ละ 11,220 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน (ฐานอานาจ : ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาตอบ ทนนาย อบต. รองนาย อบ
ต. ประธาน ภา อบต. รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต
. ล านุ ารนาย อบต. ละ ล านุ าร ภา อบต. พ.ศ
.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนประจาตา นงใ นาย อบต
. ดือนละ 1,750 บาท ละรองนาย อบต
. จานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาตอบ ทน
นาย อบต. รองนาย อบต.ประธาน ภา อบต. รองประธาน ภา
อบต. มาชิ ภา อบต. ล านุ ารนาย อบต. ละ ล านุ าร
ภา อบต. พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

นา : 2/69
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งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบพิ ศษใ นาย อบต. ดือน
ละ 1,750 บาท ละรองนาย อบต. จานวน 2 คนๆ
ละ 880 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน (ฐานอานาจ : ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาตอบ ทนนาย อบต.รองนาย อบ
ต. ประธาน ภา อบต. รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภาอบต
. ล านุ ารนาย อบต. ละ ล านุ าร ภา อบต. พ.ศ
.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
งินคาตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
จานวน
บริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนใ ล านุ ารนาย อบต. ดือน
ละ 7,200 บาท รวม 12 ดือน (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาตอบ ทนนาย อบต. รองนาย อบต
. ประธาน ภา อบต. รองประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต
. ล านุ ารนาย อบต. ละ ล านุ าร ภา อบต. พ.ศ
.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
จานวน
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือนประธาน ภา อบต. ดือน
ละ 11,220 บาท รวม 12 ดือน - พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน
ราย ดือนรองประธาน ภา อบต. ดือนละ 9,180
บาท รวม 12 ดือน - พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือน
ล านุ าร ภา อบต. ดือนละ 7,200 บาท รวม 12 ดือน
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือน มาชิ ภา อบต
. จานวน 26 คน ๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน
(ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาตอบ ทน
นาย อบต. รองนาย อบต. ประธาน ภา อบต. รองประธาน
ภา อบต. มาชิ ภา อบต. ล านุ ารนาย อบต. ละ
ล านุ าร ภา อบต. พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่
รับผิดชอบ : านั ปลัด

42,120 บาท

86,400 บาท

2,577,600 บาท

นา : 3/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
1.1 งิน ดือนพนั งาน( านั ปลัด) จานวน 3,793,000 บาท- พื่อ
จาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ใ พนั งาน วน
ตาบล จานวน 9 อัตรา รวม 12 ดือน ดังนี้ 1.ตา นง ปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา 2. ตา นง รองปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา 3.ตา นง นั วิชา าร
ตรวจ อบภายใน จานวน 1 อัตรา 4.ตา นง ัว นา านั
ปลัด จานวน 1 อัตรา 5.ตา นง นั ทรัพยา ร
บุคลา ร จานวน 1 อัตรา 6.ตา นง นิติ ร จานวน 1 อัตรา 7
.ตา นง นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน จานวน 1 อัตรา 8
.ตา นง นั พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา 93ตา นง จา
พนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
1.2 งิน ดือนพนั งาน ( องคลัง) จานวน 2,256,000 บาท - พื่อ
จาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ใ พนั งาน วน
ตาบลจานวน 6 อัตรา รวม 12 ดือน ดังนี้
1.ตา นง ผอานวย าร องคลัง จานวน 1 อัตรา 2.ตา นง ัว
นาฝาย าร งิน จานวน 1 อัตรา 3.ตา นง นั วิชา าร งิน ละ
บัญชี จานวน 1 อัตรา 4.ตา นง จาพนั งาน าร งิน ละ
บัญชี จานวน 1 อัตรา
5.ตา นง จาพนั งานจัด ็บรายได จานวน 1 อัตรา 6
.ตา นง จาพนั งานพั ดุ จานวน 1 อัตรา นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องคลัง (ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล
ององค รป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

รวม

7,165,600 บาท

จานวน

6,049,000 บาท

นา : 4/69
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

54,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รับตา นงที่มี ตุ
พิ ศษ ตา นง นิติ ร (พ.ต. .)
(ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
งินประจาตา นง
จานวน

312,000 บาท

1.1 งินประจาตา นง ( านั ปลัด) จานวน 252,000 บาท- พื่อ
จาย ป็น งินประจาตา นง/คาตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตาบลผมี ิทธิ บิ 1.ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล 2.รองปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล 3. ัว นา านั ปลัด นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
1.2 งินประจาตา นง ( องคลัง) จานวน 60,000 บาท - พื่อ
จาย ป็น งินประจาตา นง/คาตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตาบลผมี ิทธิ บิ 1.ผอานวย าร องคลัง 2. ัว นาฝาย าร งิน
(ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องคลัง
คาจางล จางประจา
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน องล จางประจาตา นง จาพนั งาน
าร งิน ละบัญชี จานวน 1อัตรา
(ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง

จานวน

265,000 บาท
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

470,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทน ใ พนง.จางตามภาร ิจ ละพนง.จางทั่วไป อง านั
ปลัด จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน 1.ตา นง ผชวย จา นาที่
ธุร าร จานวน 1 อัตรา 2.ตา นง พนั งาน ับรถ
ยนต จานวน 1 อัตรา 3.ตา นง คนงานทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา(ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระคา
ใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ พนง.จางตามภาร
ิจ ละพนง.จางทั่วไป ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
1. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ จานวน 200,000
บาท 1.1 งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( านั
ปลัด) จานวน 100,000 บาท - พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ
ทนอื่น รือ ารจาย งินตอบ ทน ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วน
ตาบล ล จางที่มี ิทธิไดรับ
(ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่
รับผิดชอบ : านั ปลัด
1.2 งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( อง
คลัง) จานวน 100,000 บาท - พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ
ทนอื่น รือ ารจาย งินตอบ ทน ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วน
ตาบลล จางที่มี ิทธิไดรับ
นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง
2.คาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ ารจาง จานวน 250,000
บาท - พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจางซึ่งมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ า นด ละประ าศ อบต.บาน
ัน รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบ ทนบุคคล รือคณะ
รรม ารที่ ี่ยว อง ับ ารจัดซื้อจัดจาง
(ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค. 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
คลัง 3. งินตอบ ทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง จานวน 305,000
บาท - พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนบุคคลที่ไดรับ าร ตงตั้งใ
ปฏิบัติ นาที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผบริ ารทอง
ถิ่น ององค ารบริ าร วนตาบลบาน ัน
(ฐานอานาจ : พรบ. าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผบริ าร
ทองถิ่น พ.ศ.2562
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0818.2/ว4289 ลง
วันที่ 22 ร ฎาคม 2563) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

รวม

2,357,500 บาท

รวม

1,035,000 บาท

จานวน

755,000 บาท

นา : 7/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

คา ชาบาน

จานวน

180,000 บาท

1.1 คา ชาบาน ( านั ปลัด) จานวน 100,000 บาท - พื่อจาย
ป็นคา ชาบาน ละคา ชาซื้อ ใ พนง. วนตาบล ละผมี ิทธิ
บิ ไดตามระ บียบ า นด
(ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวย
งานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
1.2 คา ชาบาน ( องคลัง) จานวน 80,000
บาท - พื่อจาย ป็นคา ชาบาน ละคา ชาซื้อ ใ พนง. วน
ตาบล ละผมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ า นด (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่
รับผิดชอบ : องคลัง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

100,000 บาท

1.1 งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ( านั ปลัด) จานวน 50,000
บาท - พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ พนง. วน
ตาบล ละผมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ า นด (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ
พิ่ม ติม)
นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
1.2 งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ( องคลัง) จานวน 50,000
บาท - พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ พนง. วน
ตาบล ละผมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ า นด (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ
พิ่ม ติม)
นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง

นา : 8/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ค่าใช้สอย

รวม

779,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวาร าร นิตย ารราย ัปดา /ราย
ดือน นัง ือทางวิชา าร คา ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือที่ใช
ใน ิจ าร อง อบต. คาจาง มา ฆษณา ผย พร าววิทยุ คา
ประ ันภัยรถยนต คา บี้ยประ ัน คาใชจายดา นินคดีตามคาพิพา
ษา องศาล ละคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง(ฐานอานาจ : ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร
อง อปท. พ.ศ.2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
2.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา
จานวน

25,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม ัมมนาทางวิชา าร ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร องคณะผ
บริ าร มาชิ อบต. ละพนง. วนตาบล ละผมี ิทธิไดตาม
ระ บียบฯ (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร อง อปท. พ.ศ.2542 ละที่ ไ
พิ่ม ติมระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
3.คาจาง มาบริ ารพนั งานทาความ ะอาด านั งาน ละอาคาร จานวน
อื่นๆ ภายในที่ทา าร อง อบต.บาน ัน
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร า รับทาความ ะอาด านั
งาน ละอาคารอื่นๆภายในที่ทา าร อง อบต.บาน ัน ได
ม
บาน จานวน 1 ตา นง รวม 12 ดือน(ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563) นวยงานที่รับปิด
ชอบ : านั ปลัด

90,000 บาท

นา : 9/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

4.คา ชา ครื่องถาย อ าร

จานวน

49,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ชา ครื่องถาย อ าร พื่อใชใน
ิจ ารงาน อง อบต.(ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
5.คา ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางจัดทาวาร าร ผนพับ ป ตอร ปาย
ประชา ัมพันธตามวัน าคัญตางๆ , อ าร รุปผล ารดา นินงาน
ององค ารบริ าร วนตาบล พื่อ ผย พร ิจ รรม ฯลฯ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่
รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 10/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

1.คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ รรม าร
รือคณะอนุ รรม าร จานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรอง คาอา าร ครื่องดื่มตางๆ ครื่องใช
ใน าร ลี้ยงรับรอง ละคาบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ป็นตองจายใน าร
ประชุม ทั้งนี้ใ รวมถึงผ ารวม ารประชุมอื่นๆ ละ จา นาที่ที่
ี่ยว อง ารวมประชุม ฯ ใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ
รรม าร รือคณะอนุ รรม ารฝายตาง ๆ ที่ไดรับ าร ตงตั้ง
ตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวง รือม าดไทย รือ
ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น ับองค รป ครอง
วนองค รป ครอง วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน รือ
นวยงานราช ารภายในอา ภอ (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
2.คาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 5,000 บาท - พื่อ
จาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน าคัญทางรัฐพิธี ละทาง
ศา นา วัน าคัญตางๆ ป็นคาจัด ถานที่ วที,คาอา าร ครื่องดื่ม
ตางๆ คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวง
มาลา ละอื่นๆ ที่จา ป็นใน ารจัดงาน(ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31
ร ฎาคม 2557) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว นื่องใน าร ดินทางไป
ราช าร ารอบรม ัมมนา ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร องคณะผ
บริ าร มาชิ อบต. พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง(ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 11/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

2. ครง าร ลื่อ ตั้งผบริ ารทองถิ่น ละ มาชิ ภาทองถิ่น

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตาม ครง าร ลือ ตั้งผบริ ารทองถิ่น ละ
มาชิ ภาทองถิ่นที่ครบวาระ ารดารงตา นง รือ พื่อ ลือ ตั้ง
ซอม ทนตา นงที่วาง อนครบวาระ รือ รณีอื่นๆ ที่ ี่ยว
อง ได คาจัด ถานที่ คาไฟฟา ง วาง ละทาความ ะอาด
นวย ลือ ตั้ง คา บบพิมพ คาปาย คาวั ดุอุป รณตางๆ ละ
รายจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยจายได(ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0818.2/ว
4289 ลงวันที่ 22 ร ฎาคม 2563พรบ. าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ทองถิ่น รือผบริ ารทองถิ่น พ.ศ.2545 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ระ บียบ ค . าร ลือ ตั้งวาดวย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น
รือผบริ ารทองถิ่น พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม)( ผนพัฒนา
ทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 92 ลาดับ
ที่ 1) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
3.วันทองถิ่นไทย
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตาม ครง ารวันทองถิ่นไทย ได คาจัด
ถานที่ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณตางๆที่ ี่ยว
อง ละรายจายอื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยจายได(ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลง
วันที่ 10 .ค. 2555 ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 94 ลาดับที่ 5) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอม ซมครุภัณฑ อง อบต
. ชน รถยนต วน ลาง ทะ บียน ธ 5286 ครื่องปรับ
อา าศ ครื่องคอมพิว ตอร ครืองปริ้น ตอร ครื่องตัด ญา ฯลฯ
(ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

นา : 12/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ค่าวัสดุ

รวม

139,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตางๆ ประจา านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ประวัติ าราช าร ตรา
ยาง พระบรมฉายาลั ษณ พานพุม ละรายจายอื่นๆ
(ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม ราคม 2561)
นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ชน ายไฟ ปลั๊
ไฟ ละรายจายอื่นๆ
(ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
ม ราคม 2561)
นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน จาน ว
น้า น้ายาลาง องน้า ไม วาด ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด

นา : 13/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

วั ดุ อ ราง

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ี วาน ปน ยาง
มะตอย ินคลุ ฯลฯ(ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต วน
ลาง มาย ล ทะ บียน ธ 5286) ชน บต ตอรี่,ยางนอ ยาง
ใน, มอน้ารถยนต, รวยจราจร ละรายจายอื่นๆ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล,น้ามัน บนซิน ,น้ามัน ครื่อง ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

นา : 14/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

วั ดุ าร ษตร

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน พันธพืช,วั ดุ พาะ
ชา,ผาใบ รือผาพลา ติ ละรายจายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ
ียน ป ตอร,พ ัน ละ ี, ฟิลม ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน cd, มา , ปน
พิมพ, มึ พริ้น ตอร ละรายจายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้าดื่มบริ ภค ชน น้าถัง น้า วด ละราย
จายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 15/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

404,500 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟาที่ทา าร อบต.บาน ัน ละที่อยในความ
รับผิดชอบ อง อบต.บาน ัน(ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559, นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
คาบริ าร ทรศัพท
จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ทรศัพท คาบริ ารราย ดือน คา ชา
อุป รณ ละรายจายอื่นๆ(ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562, นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 .ค
. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

1,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตไปรษณีย(ฐานอานาจ : ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562, นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 .ค
. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
จานวน

100,000 บาท

คาไฟฟา

- พื่อจาย ป็นคา ทรภาพ( ทร าร) คาใชจาย ี่ยว ับระบบอิน
ทอร น็ตรวมถึงคา ชาพื้นที่ วปไซด ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562, นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 16/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งบลงทุน

รวม

114,200 บาท

รวม

114,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจัดซื้อ าอี้ านั งาน บบมี ทา นพรอมพนั พิงมี
ลอ จานวน 10 ตัว ตัวละ 2,000 บาท ป็น
งิน 20,000 บาท (ครุภัณฑที่มีลั ษณะพิ ศษนอ นือจา บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ คุณลั ษณะ ละราคาจัด าตามทอง
ตลาด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 120 ลาดับที่ 1,2)) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
ตะทางานผบริ ารพรอม าอี้
จานวน

30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
าอี้ านั งาน

- พื่อจัดซื้อ ตะทางานผบริ ารพรอม
าอี้ จานวน 1 ชุด ประ อบดวย ตะทา
งาน จานวน 1 ตัว าอี้ จานวน 1 ตัว ป็น
งิน 30,000 บาท (ครุภัณฑที่มีลั ษณะพิ ศษนอ นือจา บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ คุณลั ษณะ ละราคาจัด าตามทอง
ตลาด) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 121 ลาดับที่ 11) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่องพน มอ ควัน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพน มอ
ควัน จานวน 1 ครื่องๆ ละ 59,000 บาท ป็น
งิน 59,000 บาท คุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป 1) ปริมาณ ารฉีด
พนน้ายาไมนอย วา 40 ลิตรตอชั่ว มง 2) ถังบรรจุน้ายาไมนอย
วา 6 ลิตร 3) าลัง ครื่องยนตไมนอย วา 25 รงมา มาย
ตุ : ใช า รับ าร าจัด มลง ละศัตรพืชทาง าร ษตร ารฆา
ชื้อ รค รือ ารปอง ัน าจัด มลง ซึ่ง ป็นพา นะนา
รค ชน ยุง มลง ป็นตน (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 นา 5,45) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ
.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 120 ลาดับที่ 8) นวยงานที่รับ
ผิดชอบ : านั ปลัด

จานวน

59,000 บาท

นา : 17/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18 นา/นาที)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าว
ดา (18 นา/นาที) จานวน 2 ครื่องๆ ละ 2,600 บาท ป็น
งิน 5,200 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียด
ใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi - มีความ ร็วใน ารพิมพ
า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอนาที (ppm) - มี
นวยความจา (Memory) นาดไมนอย วา 8 MB - มีชอง ชื่อม
ตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมนอย
วา 1 ชอง - มีถาดใ รดาษไดไมนอย
วา 150 ผน - ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal
ละ Custom ( ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) ( ผน
พัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 120 ลาดับ
ที่ 6) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

จานวน

5,200 บาท

นา : 18/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

1. ครง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององค ร จานวน
ป ครอง วนทองถิ่น ทศบาลตาบล นนศิลา อา ภอ นนศิลา จัง วัด
อน น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจายใ ทศบาลตาบล นนศิลา ราย ารคาใชจาย ดังนี้ 1.คา
ใชจายใน ารจัด าวั ดุ านั งาน ชน ระดาษถาย อ าร มึ
ถาย อ าร มึ พิมพ ตลอดจน ครื่อง ียนตางๆ ละครุภัณฑ
านั งาน ชน ตะ าอี้ ตใ อ าร ป็นตน 2.คาจาง มา ละ
คาบารุงรั ษาซอม ซมครุภัณฑใ มี ภาพใชงานไดดี 3.คาจัดจาง
จา นาที่ปฏิบัติงาน ละรับผิดชอบประจาศนยปฏิบัติงานรวมใน
ารชวย ลือ ประชาชน ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ประ ภท พนั งานจาง
มา จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ละราย ารอื่นๆ ที่จา
ป็น ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยคาใชจายได (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นุน อง
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม) ( ผน
พัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 96 ลาดับ
ที่ 13) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 19/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งานบริหารงานคลัง

รวม

329,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

297,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

175,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

คาจาง มาบริ ารตางๆ จานวน 20,000 บาท - คาจาง
มาบริ ารตางๆ - พื่อจาย ป็นคาประ ันภัยรถยนต คา บี้ย
ประ ัน คาใชจายดา นินคดีตามคาพิพาษา องศาล ละคาใช
จายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง - คาจาง มาทาปายประชา ัมพันธ ารจัด
็บภาษี ารรับชาระภาษีตางๆ ชน ภาษีบารุงทองที่ ภาษี รง
รือน ละที่ดิน,ภาษีปาย ละใบอนุญาตตางๆ ใน ตรับผิดชอบ
อง อบต.บาน ัน - พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน
ใน ารฝึ อบรม ัมมนาทางวิชา าร ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร
องพนง. วนตาบล ละผมี ิทธิ คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ
รือ าป นัง ือใชใน ิจ าร อง อปท. คารับวาร ารคาจัดซื้อ
นัง ือตางๆ ที่ ี่ยว ับ อปท. ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ฯลฯ (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 นวย
งานที่รับผิดชอบ : องคลัง
2.คาจาง มาบริ าร
จานวน

96,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร พื่อปฏิบัติงานใน องคลัง ควบ
คุมด ล ละปรับปรุงระบบ ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน,งาน
ธุร าร,งานพั ดุ ละงานอื่นที่ไดรับมอบ มาย(ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 ร ฏาคม 2563, นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559, นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง

นา : 20/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว นื่องใน าร ดินทาง ไปราช าร ารอบรม าร
ประชุม ชิงปฏิบัติ าร องพนั งาน วนตาบล ล จางประจา ละ
พนั งานจางที่มี ิทธิ บิ จายไดตามระ บียบที่ า นด (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง
2.คาใชจายใน ารออ นวย คลื่อนที่
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารออ นวยใ บริ ารประชาชนใน
าร ารวจ ละจัด ็บภาษี (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 ร ฎาคม 2561) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 95 ลาดับที่ 8) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องคลัง
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินครุภัณฑ พื่อใ
ามารถใชงานไดป ติ ชน คาซอมทรัพย ิน ครุภัณฑตางๆ คา
บารุงรั ษาทรัพย ิน ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) นวย
งานที่รับผิดชอบ : องคลัง

นา : 21/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ค่าวัสดุ

รวม

112,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตางๆ ประจา านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ประวัติ า
ราช าร รรไ ร ลวด ียบ ระดาษ บบพิมพที่ไดจา าร
ซื้อ/จาง ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
จานวน

2,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ชน ายไฟ ปลั๊
ไฟ ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต วน
ลาง องคลัง มาย ล ทะ บียน ค 4990 ร ั
ครุภัณฑ 001-58-0002) ชน บต ตอรี่,ยางนอ ,ยางใน, มอน้า
รถยนต ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง

จานวน

10,000 บาท

นา : 22/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล,น้ามัน บนซิน,น้ามัน ครื่อง ละรายจายอื่นๆ (รถยนต วน
ลาง องคลัง มาย ล ทะ บียน ค 4990 ร ั
ครุภัณฑ 001-58-0002) (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง
วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
อมล, มา , ปนพิมพ, มึ พริ้น ตอร ละรายจายอื่นๆ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
คลัง
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตไปรษณีย (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง
ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง

นา : 23/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งบลงทุน

รวม

32,000 บาท

รวม

32,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

- พื่อจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ราคารวมคาติด
ตั้ง) บบติดผนัง นาด 18,000 บีที
ย จานวน 1 ครื่องๆ ละ 21,000 บาท คุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ป 1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 18,000 บีที
ย 2) ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 3) ครื่องปรับอา าศ
ที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็น นาดไม ิน 40,000 บีที
ย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม ละ
ฉลา ประ ยัดไฟฟา บอร 5 4) ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่
ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย งความ ย็น ละ นวยระบาย
ความรอนจา รงงาน ดียว ัน 5) มีความ นวง วลา ารทางาน
องคอม พร ซอร 6) ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ (1) บบ ย
วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอทอง ดงไป ลับ
ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร (รายละ อียด
ละคุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ องมาตรฐาน งบประมาณ 1 านั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 นา 24-25,84-85) ( ผนพัฒนาทอง
ถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 122 ลาดับ
ที่ 21) นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง
2.ต ล็ บบ 2 บาน
จานวน

11,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
1. ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ราคารวมคาติดตั้ง) นาด
18,000 บีทีย

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ล็ บบ 2 บาน จานวน 2 ต ๆ
ละ 5,500.- บาท ป็น งิน 11,000.- บาท คุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ป 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มี ผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น 3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม (มอ .) (รายละ อียด ละคุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐาน งบ
ประมาณ 1 านั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 นา 27,87) ( ผนพัฒนาทองถิ่น า
ปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 122 ลาดับที่ 22) นวย
งานที่รับผิดชอบ : องคลัง

นา : 24/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ใ
จา
พนั งานปอง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน (ฐานอานาจ : นัง ือ านั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระคา
ใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3384 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
1. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ - พื่อจาย ป็น งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น รือ ารจาย งินตอบ ทน ป็น รณีพิ ศษ
พนั งาน วนตาบล ล จางที่มี ิทธิไดรับ ละ พื่อจาย ป็น งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นราย
จายอื่น ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไ
พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

รวม

770,000 บาท

รวม

440,000 บาท

รวม

440,000 บาท

จานวน

440,000 บาท

รวม

330,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

นา : 25/69
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ค่าใช้สอย

รวม

115,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวาร าร นิตย ารราย ัปดา /ราย
ดือน นัง ือทางวิชา าร คา ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือที่ใช
ใน ิจ าร อง อบต. คาจาง มา ฆษณา ผย พร าววิทยุ คา
ประ ันภัยรถยนต คา บี้ยประ ัน คาใชจายดา นินคดีตามคาพิพา
ษา องศาล ละคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติราช าร อง อปท. พ.ศ.2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม, นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
2.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม ัมมนาทางวิชา าร ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร องคณะผ
บริ าร มาชิ อบต. ละพนง. วนตาบล ละผมี ิทธิไดตาม
ระ บียบฯ (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร อง อปท. พ.ศ.2542 ละที่ ไ
พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว นื่องใน าร ดินทางไป
ราช าร ารอบรม ัมมนา ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร องคณะผ
บริ าร มาชิ อบต. ละพนั งาน วนตาบล ละผมี ิทธิไดรับ
ตามระ บียบฯ (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

จานวน

5,000 บาท

นา : 26/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

115,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตางๆ ประจา านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ประวัติ าราช าร ตรา
ยาง พระบรมฉายาลั ษณ พานพุม ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอม ซม ครุภัณฑ อง อบต
. ชน รถดับ พลิง บบ อน ประ งค ครื่องถาย อ าร ลอง
ทรทัศนวงจรปิด (cctv) ครื่องปรับอา าศ ครื่อง
คอมพิว ตอร ครืองปริ้น ตอร ครุภัณฑที่ใชในงานปอง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ชน ปลั๊ ไฟฟา ลอด
ไฟฟา ลา พง ายไฟ ละรายจายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 27/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง า รับ รถยนต
บรรทุ น้าดับ พลิง ( มาย ล ทะ บียน ผย 4162 ร ั
ครุภัณฑ 006-59-0001) ชน บต ตอรี่,ยางนอ ,ยางใน, มอน้า
รถยนต ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) นวย
งานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น า รับ รถยนต
บรรทุ น้าดับ พลิง ( มาย ล ทะ บียน ผย 4162 ร ั
ครุภัณฑ 006-59-0001) ชน น้ามันดี ซล,น้ามัน าด,น้ามัน
บนซิน,
ุงตม,น้ามัน ครื่อง ละรายจายอื่นๆ ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุ ครื่อง ตง าย
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ตง าย า รับ อปพร. ละ
พนั งานดับ พลิง (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จายคาวั ดุ ครื่อง ตง าย อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2560) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ได ผง คมี
ง ครื่องดับ พลิงNON – CFC (น้ายา ลวระ ย) ครื่องดับ
พลิงคารบอนไดออ ไซด ครื่องดับ พลิงชนิด ฟม ละรายจาย
อื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

นา : 28/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

55,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟาประจาอาคารปอง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย อบต.บาน ัน (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
คาบริ าร ทรศัพท
จานวน

5,000 บาท

คาไฟฟา

- พื่อจาย ป็นคา ทรศัพท คาบริ ารราย ดือน คา ชา
อุป รณ ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคา ทรศัพท คาบริ ารราย ดือน คา ชา
อุป รณ ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

จานวน

20,000 บาท

นา : 29/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

720,000 บาท

รวม

720,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

รวม

665,000 บาท

1.คาจาง มาบริ ารผปฏิบัติงานประจารถยนตบรรทุ น้าดับ พลิง จานวน
อ น ประ งคประจาศนยปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย อบต.บาน
ัน

648,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อ ป็นคาปวย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ
นุน ารปฏิบัติ นาที่ (อปพร.)ใน ารลดอุบัติ ตุทาง
ถนน ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต ละ าร ฝาระวัง ตุ
อื่นๆ อง จา นาที่ อปพร., านัน,ผใ ญบาน, มาชิ อบต. ละ
จา นาที่ องทางราช ารที่มีคา ั่งใ ปฏิบัติ นาที่ (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใ
อา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน อง ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ระ บียบคณะ รรม ารปอง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย งชาติ วาดวยคาใชจาย องอา า มัครใน าร
ปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารผปฏิบัติงานประจารถยนต
บรรทุ น้าดับ พลิงอ น ประ งคประจาศนยปอง ัน ละบรร ทา
าธารณภัยอบต.บาน ัน (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563 , ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 , นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 30/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

2.คา ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

2,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ครง าร นับ นุน ิจ รรมวัน อป
พร. ได คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น คาปาย ละรายจาย
อื่นๆ (ฐานอานาจ : พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มวด 2 าร า นดอานาจ ละ นาที่ใน ารจัดระบบ
บริ าร าธารณะ มาตรา 16 ใ ทองถิ่นมีอานาจ นาที่ใน ารจัด
ระบบบริ าร าธารณะ พื่อประ ยชน องประชาชนในทองถิ่น อง
ตน อง ฯลฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 77 ลาดับที่ 2) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
2. ครง ารปายจุดตรวจจุดบริ ารชวง ทศ าล ง รานต ละปีใ ม จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางจัดทาวาร าร ผนพับ ป ตอร ปาย
ประชา ัมพันธตามวัน าคัญตางๆ , อ าร รุปผล ารดา นิน
งาน ององค ารบริ าร วนตาบล พื่อ ผย พร ิจ รรม ละราย
จายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 .ค
. 2556) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. ครง ารวัน อปพร.

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตาม ครง ารปายจุดตรวจจุดบริ ารชวง
ทศ าล ง รานต ละปีใ ม ได คาจาง มาทาปายประชา
ัมพันธรณรงคลด าร ิดอุบัติ ตุ ละรายจายอื่นๆ (ฐาน
อานาจ : พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มวด 2 าร า นดอานาจ ละ นาที่ใน ารจัดระบบ
บริ าร าธารณะ มาตรา 16 ใ ทองถิ่นมีอานาจ นาที่ใน ารจัด
ระบบบริ าร าธารณะ พื่อประ ยชน องประชาชนในทองถิ่น อง
ตน อง ฯลฯ) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 78 ลาดับที่ 4) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 31/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,742,960 บาท

รวม

1,377,960 บาท

รวม

1,377,960 บาท

จานวน

1,120,920 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือน ใ
พนั งาน วนตาบล งิน ดือนคร ละบุคลา รทาง าร
ศึ ษา 1.ตา นง นั บริ าร ารศึ ษาระดับตน (อานวย ารทอง
ถิ่น) 2.ตา นง นั วิชา ารศึ ษา ระดับชานาญ
าร 3. ตา นง คร คศ.2 4. ตา นง คร คศ.1 (ฐาน
อานาจ : ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น พ.ศ.2544 ละที่ ไ พิ่ม
ติม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงนั บริ าร ารศึ ษาระดับ
ตน (อานวย ารทองถิ่น) จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน (ฐาน
อานาจ : ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น พ.ศ.2544 ละที่ ไ พิ่ม
ติม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร
คานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา

นา : 32/69
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งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ พนั งานคร ละบุคลา รทาง
ารศึ ษาที่ดารงตา นงศึ ษานิ ทศน ตาม พรบ. ระ บียบ า
ราช ารคร ละบุคลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ.2547 ละ พรบ. งิน
ดือนวิทยฐานะ(ฐานอานาจ : ประ าศคณะ รรม าร ลาง
พนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยฃนตอบ ทนอื่น พ.ศ
.2544 ละที่ ไ พิ่ม ติม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงาน
ที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

149,040 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพรอม งิน ลื่อน ั้น ละ งินปรับปรุงคา
ตอบ ทน า รับพนั งานจางตามภาร ิจ (ฐานอานาจ : นัง ือ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระคา
ใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ารศึ ษา
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพรอม งิน ลื่อน ั้น ละ งินปรับปรุงคา
ตอบ ทน า รับพนั งานจางตามภาร ิจ (ฐานอานาจ : นัง ือ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระคา
ใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ารศึ ษา
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งบดาเนินงาน

รวม

309,000 บาท

รวม

118,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น รือ ารจาย งินตอบ ทน
ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วนตาบล ล จางที่มี ิทธิไดรับ (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่
รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

18,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทอง
ถิ่น ละผมี ิทธิ์ บิ ัง ัด อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม ที่
มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยฯ (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ
พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
ค่าใช้สอย

รวม

101,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. คาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวาร าร นิตย ารราย ัปดา /ราย
ดือน นัง ือทางวิชา าร คา ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือที่ใช
ใน ิจ าร อง อบต. คาจาง มา ฆษณา ผย พร าววิทยุ ละ
รายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา
ใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร อง อปท. พ.ศ.2542 ละที่
ไ พิ่ม ติม) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา

นา : 34/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

2.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม ัมมนาทางวิชา าร พนง. วนตาบล ละผมี ิทธิไดตาม
ระ บียบฯ (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร อง อปท. พ.ศ.2542 ละที่ ไ
พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง าร
ศึ ษา
3.คา ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางจัดทาวาร าร ผนพับ ป ตอร ปายประชา
ัมพันธตามวัน าคัญตางๆ อ าร รุปผล ารดา นินงาน อง อบ
ต. พื่อ ผย พร ิจ รรม ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา
4.คา ชา ครื่องถาย อ าร
จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ชา ครื่องถาย อ าร พื่อใชใน
ิจ ารงาน องศพด.อบต.บาน ัน (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว นื่องใน าร ดินทางไป
ราช าร ารอบรม ัมมนา ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร อง
พนั งาน วนตาบล พนั งานคร พนั งานจาง ผที่มี ิทธิ (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา

จานวน

10,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตางๆ ประจา านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ประวัติ าราช าร ตรา
ยาง พระบรมฉายาลั ษณ พานพุม ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ารศึ ษา
วั ดุงานบานงานครัว
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอม ซม บารุงรั ษา วั ดุอุป รณ ครุภัณฑ ละ
ทรัพย ินอื่นๆ อัน ป็นทรัพย ิน อง อบต.ที่ชารุด ีย ายใ คง
ภาพ ามารถใชงานไดตามป ติ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) นวยงานที่รับ
ผิดชอบ : อง ารศึ ษา
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน จาน ว
น้า น้ายาลาง องน้า ไม วาด ละรายจายอื่นๆ า รับ ศพด.อบ
ต.บาน ัน(ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน cd, มา , ปน
พิมพ, มึ พริ้น ตอร ละรายจายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้าดื่มบริ ภค ชน น้าถัง น้า วด ละราย
จายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

คาไฟฟา
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟา องศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน
ัน (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา

นา : 37/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

56,000 บาท

รวม

56,000 บาท

จานวน

56,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
1. ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ราคารวมติดตั้ง) บบติดผนัง
นาด 24,000 บีทีย
- พื่อจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ราคารวมติด
ตั้ง) บบติดผนัง นาด 24,000 บีที
ย จานวน 2 ครื่องๆ ละ 28,000 บาท คุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ป 1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 24,000 บีที
ย 2) ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 3) ครื่องปรับอา าศ
ที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็น นาดไม ิน 40,000 บีที
ย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม ละ
ฉลา ประ ยัดไฟฟา บอร 5 4) ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่
ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย งความ ย็น ละ นวยระบาย
ความรอนจา รงงาน ดียว ัน 5) มีความ นวง วลา ารทางาน
องคอม พร ซอร 6) ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ (1) บบ ย
วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอทอง ดงไป ลับ
ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร (รายละ อียด
ละคุณลั ษณะ ฉพาะ ัง ปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ องมาตรฐาน งบประมาณ 1 านั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 นา 24-25,84-85) ( ผนพัฒนาทอง
ถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 123 ลาดับ
ที่ 23) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา

นา : 38/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,729,030 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,863,030 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,381,800 บาท

จานวน

432,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาจาง มาผชวยครผด ล ด็ า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.บาน ัน

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารผชวยครผด ล ด็ า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน ัน จานวน 4 คน ดือน
ละ 9,000 บาท จานวน 12 ดือน (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลว
. 27 พฤษภาคม 2541 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา
2.คาจาง มาบริ ารพนั งานทาความ ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร จานวน
องศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน ัน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร มบาน า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.บาน ัน ทาความ ะอาดบริ วณอาคาร รียน ถานที่ศนย
พัฒนา ด็ ล็ (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0313.4/ว1452 ลว. 27 พฤษภาคม 2541 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ร ฏา
คม 2563) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.คาใชจาย ครง ารวัน ด็

งชาติ

- พื่อจาย ป็นคาปาย ครง ารฯ คาจาง มา วที าร ดง คา
อง วัญรางวัล คาวั ดุอุป รณ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วั ดุอุป รณใน าร ลน ม คาใชจายอื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว
ฉลี่ยได (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั
ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2559) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 87 ลาดับที่ 4) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง าร
ศึ ษา

จานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

2. ครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา 2.1 นับ นุน จานวน
อา าร ลางวัน ด็ ปฐมวัย
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวันใ ด็
ล็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด อัตรามื้อ
ละ 20 บาท/คน จานวน 245 วัน (109*20*245) (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ พิ่ม
ติม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 นวย
งานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
2. ครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา 2.2 นับ นุน จานวน
คาจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.)(คาจัด าร
รียน าร อน/ราย ัว)
- พื่อ ป็นคาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) อัตราคน
ละ 1,700.- บาท/ปี (จานวน 109 คน) (ฐานอานาจ : ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ ององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563 นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา

นา : 39/69

534,100 บาท

185,300 บาท

นา : 40/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

2. ครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา 2.3 นับ นุน จานวน
คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศนยพัฒนา ด็
ล็ (ศพด.) (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี
ารงบประมาณ ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่
ไ พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563 นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
1. คาจัดซื้ออา าร ริม(นม) ด็ ปฐมวัย จานวน 208,870
บาท - พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม(นม) า รับ ด็ ปฐมวัย
ใน ศพด. อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน (109*7.37*260)
2. คาจัดซื้ออา าร ริม(นม) ด็ ประถม
ศึ ษา จานวน 1,272,360 บาท - พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร
ริม(นม) ใ ับนั รียน รง รียนใน ัง ัด านั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน( พฐ.) ใน ต อบต.บาน ัน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน ละคาใชจาย
อื่นๆ (664*7.37*260)
(ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบ
ประมาณ ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ
พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 นวย
งานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา

90,400 บาท

รวม

1,481,230 บาท

จานวน

1,481,230 บาท

นา : 41/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,866,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,866,000 บาท

จานวน

2,656,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
1. งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน ด็ ประถมศึ ษา
รง รียน ัง ดั งานคณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ลางวันใ ับนั รียน รง รียนใน
ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ใน ต
องค ารบริ าร วนตาบลบาน ัน จานวน 7 รง รียน อัตรามื้อ
ละ 20 บาท/คน จานวน 200 วัน (664*20*200) ละคาใช
จายอื่นๆ ที่ ี่ยว องตาม นัง ือ ั่ง ารฯ (ฐานอานาจ : ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ ององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไ พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

2. งินอุด นุนใ านั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษาประถมศึ ษา อน น จานวน
ต3
- พื่อจายอุด นุน านั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษาประถม
ศึ ษา อน น ต 3 ร.ร. ัง ัดงานคณะ รรม าร ารศึ ษา
ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) รายละ อียดดังนี้ 1. นับ นุน ครง าร ง
ริมศิลปวัฒนธรรม ละ าร ดงพื้นบาน ( รง รียนไตรมิตรพัฒน
ศึ ษา) จานวน 30,000 บาท 2. นับ นุน ครง าร ง ริม
ศั ยภาพดานนาฏศิลป์ ( รง รียนบานวังยาว
ามัคคี) จานวน 30,000 บาท 3. นับ นุน ครง ารฝึ ทั ษะ
อาชีพใ ับนั รียน ( รง รียนบาน นองไฮประชา
รรค) จานวน 30,000 บาท 4. นับ นุน ครง ารฝึ อาชีพ
ระ วาง รียนใ ับนั รียน ( รง รียนบาน นอง ี้
็น) จานวน 30,000 บาท 5. นับ นุน ครง าร ริม รางภมิ
คุม ันตานยา พติดใน ถานศึ ษา ( รง รียน พธิ์ทอง นองน้า ุน
นือ) จานวน 30,000 บาท 6. นับ นุน ครง าร ริม ราง
ารดารงชีวิตตาม นวปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ( รง รียน บญจ
คาม ามัคคี) จานวน 30,000 บาท 7. นับ นุน ครง าร ง ริม
าร ลี้ยงไ พันธุพื้น มืองตาม นวปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง ( รง รียนบาน วย คน) จานวน 30,000 บาท (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน อง
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 ม.ย. 2560) ( ผนพัฒนา
ทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2563 นา 111-112 ลาดับ
ที่ 8-14) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา

นา : 42/69

210,000 บาท

นา : 43/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคา นับ นุนคาปวย าร า รับนั บริบาลทอง
ถิ่น จานวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท จานวน 12 ดือน (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาล
ทองถิ่น ององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ าร บิ คาใชจาย พ.ศ
.2562 นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
ค่าใช้สอย

รวม

1,278,000 บาท

รวม

998,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

783,000 บาท

จานวน

648,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาจาง มาบริ ารใน ครง ารจัดระบบบริ าร าร พทยฉุ ฉิน
ประจาตาบล
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารใน ครง ารจัดระบบบริ าร าร
พทยฉุ ฉินประจาตาบล(ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 ันยายน 2553 ประ าศคณะ รรม าร าร พทยฉุ
ฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) นา 57 ลาดับที่ 1 นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
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2.คาจาง มา ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ครง าร จานวน
ัตวปลอด รค คนปลอดภัย รคพิษ ุนั บา ตามพระปณิธาน ศ
.ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี

นา : 44/69

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน า รับ ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน
ัตวตาม ครง าร ได คา ารวจ อมลจานวน ุนั / มว ทั้งที่
มี จา อง ละไมมี จา อง (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวัน
ที่ 10 มษายน 2561 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวัน
ที่ 31 ิง าคม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560) ( ผนพัฒนาทอง
ถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 80 ลาดับ
ที่ 4) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย รคพิษ ุนั บา ตามพระ
จานวน
ปณิธาน ศ.ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณอัคร
ราช ุมารี
- พื่อจาย ป็น งิน า รับ ับ คลื่อนตาม ครง าร ได คาจัดซื้อ
วัคซีน อุป รณใน ารฉีด ละรายจายอื่นๆ จา อง (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2560) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 80 ลาดับที่ 4) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

100,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถพยาบาลฉุ
ฉิน ชีพ ทะ บียน อ 4376 อน น) ชน บต ตอรี่ยาง
นอ ,ยางใน, มอน้า,รถยนต, รวยจราจร ละรายจายอื่นๆ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินครุภัณฑ พื่อใ
ามารถใชงานไดป ติ ชน คาซอมทรัพย ิน ครุภัณฑตางๆ คา
บารุงรั ษาทรัพย ิน ละรายจายอื่นๆ (รถพยาบาลฉุ ฉิน
ชีพ ทะ บียน อ 4376 อน น) (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น (รถพยาบาลฉุ
ฉิน ชีพ ทะ บียน อ 4376 อน น) ชน น้ามันดี ซล,น้ามัน
าด, น้ามัน บนซิน,
ุงตม,น้ามัน ครื่อง ละรายจาย
อื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

นา : 46/69
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุทาง าร พทย ได คา
วชภัณฑ าลี ผาพัน ผล ปล ามคนไ ถุงมือ คมี
ภัณฑ อุป รณดาม ระด ฝอ น้ายาตางๆ นา า น้ายา าจัด
ล น้ายุงลาย ทรายอะ บท ละรายจายอื่นๆ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

40,000 บาท

รวม

280,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประ ยชน
1. งินอุด นุน า รับ ารดา นิน าร ครง ารพระราชดาริดาน
าธารณ ุ ององค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย งินใ ับคณะ รรม าร มบาน ม
ละ 20,000 บาท จานวน 14 มบาน พื่อดา นิน ตาม ครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุ ใน ิจ รรมตางๆใ มีความ มาะ ม
ับปญ า ละบริบท องพื้นที่ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 ( ผนพัฒนาทองถิ่น
าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 99 ลาดับที่ 1) นวย
งานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

192,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

192,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

192,000 บาท

จานวน

192,000 บาท

รวม

145,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

145,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

145,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1.คาจาง มาบริ ารรับ- ง นั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน
ัน า รับ ด็ ดอย อ า ละยา จน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายจาง มาบริ ารรถรับ- ง นั รียนศนย
พัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน ัน า รับ ด็ ดอย อ า ละยา
จน ตาม ลุม ปา มายที่ า นด ( อง ารศึ ษา) (ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1736 ลงวัน
ที่ 8 ุมภาพันธ 2559 พรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (10)) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งินอุด นุน วนราช าร
1.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง าร อรับ าร
นับ นุน ิจ รรม าชาดอา ภอ นนศิลาใน ารรับบริจาค ล ิต
ประจาปีงบประมาณ 2564
- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลา ตาม ครง าร อรับ
าร นับ นุน ิจ รรม าชาดอา ภอ นนศิลา ใน ารรับบริจาค
ล ิต ประจาปีงบประมาณ 2564 (ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 100 ลาดับที่ 1) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
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2.อุด นุน ลา าชาดจัง วัด อน นตาม ครง าร นับ นุนภาร ิจ จานวน
อง ลา าชาดจัง วัด อน น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจายใ ลา าชาดจัง วัด อน น ตาม ครง าร นับ นุน
ภาร ิจ อง ลา าชาดจัง วัด อน น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 101 ลาดับที่ 2) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด
3.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง ารจัดงานพระ จานวน
ราชพิธี รัฐพิธี ละงานราชพิธี อา ภอศิลา จัง วัด อน น ประจาปี
งบประมาณ 2564
- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลา ตาม ครง ารจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี ละงานราชพิธี อา ภอศิลา จัง วัด
อน น ประจาปีงบประมาณ 2564 (ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 102 ลาดับที่ 3) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
4.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง าร อรับ งินอุด จานวน
นุน พื่อรณรงคปอง ัน รค อด ประจาปีงบประมาณ 2564
- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลา ตาม ครง าร อรับ
งินอุด นุน พื่อรณรงคปอง ัน รค อด ประจาปีงบ
ประมาณ 2564 (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น า
ปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 103 ลาดับที่ 4) นวยงาน
ที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

นา : 48/69

20,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

นา : 49/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

5.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง าร/ ผนงาน
ปอง ัน ละ ไ ปญ ายา พติดอา ภอ นนศิลา ประจาปีงบ
ประมาณ 2564

จานวน

- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง าร ผน
งานปอง ัน ละ ไ ปญ ายา พติดอา ภอ นนศิลา ประจาปีงบ
ประมาณ 2564 ดยศนยปฏิบัติ ารปอง ัน ละปราบปรามยา พ
ติดอา ภอ นนศิลา (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 104 ลาดับที่ 5) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
6.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง าร/ ผนงาน จานวน
ปอง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนอา ภอ นนศิลา จัง วัด อน น
ประจาปีงบประมาณ 2564
- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง ารปอง ัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนอา ภอ นนศิลา จัง วัด
อน น ประจาปีงบประมาณ 2564 (ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 106 ลาดับที่ 7) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
7.อุด นุนที่ทา ารป ครองจัง วัด อน นตาม ครง ารปอง ัน ละ จานวน
ไ ปญ ายา พติดจัง วัด อน น ประจาปี 2564
- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองจัง วัด อน น ตาม ครง าร
ปอง ัน ละ ไ ปญ ายา พติดจัง วัด
อน น ประจาปี 2564 ดยศนยอานวย ารปอง ัน ละ ไ
ปญ ายา พติดจัง วัด อน น (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 105 ลาดับที่ 6) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด

30,000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

นา : 50/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

8.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง าร พิ่ม
จานวน
ประ ิทธิภาพผนาชุมชนใน าร นับ นุน ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2564

10,000 บาท

- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลา ตาม ครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพผนาชุมชนใน าร นับ นุน ารจัดทา ผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2564 อา ภอ นนศิลา จัง วัด
อน น (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น า
ปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 106 ลาดับที่ 8) นวย
งานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. คาใชจายตาม ครง ารจัด าร ง ัน ีฬา อบต.บาน ัน ตานยา
พติด
- พี่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ง ัน ีฬาภายใน ต อบต
.บาน ัน ชน คาอา าร, ครื่องดื่ม,คาจัดซื้ออุป รณ ีฬา, ถวย
รางวัล, คา ครื่อง ียน บบพิมพ , คาปน าว, รย นามคาตอบ
ทน รรม ารผตัด ิน ีฬา ,คาวั ดุตางๆ คาจัดซื้อ ื้อ ีฬา า รับ
นั ีฬา คาจัด ตรียม นาม าร ง ัน ละรายจาย
อื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได (ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว2989 ลว
. 31 พฤษภาคม 2560 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ารวม าร ง ัน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 90 ลาดับที่ 1) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง าร
ศึ ษา

นา : 51/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

230,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

1. คาใชจายใน ครง าร พิ่มศั ยภาพปราชญชาวบานในชุมชน ละ จานวน
ภมิปญญาองค ารบริ าร วนตาบลบาน ันตาม ศรษ ิจพอ พียง

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อ ป็นคาใชจายตาม ครง าร พิ่มศั ยภาพปราชญชาวบานใน
ชุมชน ละภมิปญญาองค ารบริ าร วนตาบลบาน ันตาม
ศรษฐ ิจพอ พียง ชน คาจัดทาปาย ครง าร คาอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน คา
วิทยา ร คาจาง มารถยนต คาที่พั ละคาใชจาย
อื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได (ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว2989 ลว
. 31 พฤษภาคม 2560 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ารวม าร ง ัน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 90 ลาดับที่ 2) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง าร
ศึ ษา
2. คาใชจายใน ครง ารประ พณีลอย ระทง
จานวน
- พื่อ ป็นคาใชจายตาม ครง ารประ พณีลอย ระทง ชน คา
จัดทาปาย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่
จา ป็นใน ารจัดงาน ครื่อง ียง งินรางวัล า รับ าร
ประ วด คาใชจายใน ารต ตง ถานที่ คาตอบ ทน า รับคณะ
รรม าร ละคาใชจายอื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ย
ได (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว2989 ลว. 31 พฤษภาคม 2560 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 91 ลาดับที่ 6) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : อง ารศึ ษา

50,000 บาท

นา : 52/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

1.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง าร นับ นุน จานวน
ารจัดงาน ทศ าลงานไ ม ละประ พณีผ ี่ยว ประจาปี 2563 ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

10,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลา ตาม ครง าร นับ
นุน ารจัดงาน ทศ าลงานไ ม ละประ พณีผ
ี่ยว ประจาปี 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย งินอุด นุน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่
ไ พิ่ม ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 107 ลาดับที่ 1) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง าร
ศึ ษา
2.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลาตาม ครง ารประ พณีบุญ จานวน
ุม าวใ ญ นนศิลา ประจาปี 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจายใ ที่ทา ารป ครองอา ภอ นนศิลา ตาม ครง ารประ
พณีบุญ ุม าวใ ญ นนศิลา ประจาปี 2563 ปีงบ
ประมาณ 2564 ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละที่ ไ พิ่ม ติม) ( ผนพัฒนาทองถิ่น า
ปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 108 ลาดับที่ 2) นวยงาน
ที่รับผิดชอบ : อง ารศึ ษา

70,000 บาท

นา : 53/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

1,923,545 บาท

รวม

1,287,024 บาท

รวม

1,287,024 บาท

จานวน

754,560 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน ใ พนั งาน
วนตาบล จานวน 2 อัตรา รวม 12 ดือน ดังนี้ 1.ตา นง ผ
อานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา 2.ตา นง นายชาง
ยธา จานวน 1 อัตรา (ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระคา
ใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ชาง
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง/คาตอบ ทนราย ดือนพนั งาน
วนตาบลผมี ิทธิ บิ ได ผอานวย าร องชาง (ฐาน
อานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง

นา : 54/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

466,464 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทน ใ พนง.จางตามภาร ิจ ละพนง.จางทั่ว
ไป จานวน 3 อัตรา รวม 12 ดือน 1.ตา นง ผชวยนายชาง
ยธา จานวน 1 อัตรา 2.ตา นง ผชวยชาง
ไฟฟา จานวน 1 อัตรา 3.ตา นง คนงานทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา (ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารคานวณภาระคา
ใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ชาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

24,000 บาท

รวม

592,521 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ พนง.จางตามภาร
ิจ ละพนง.จางทั่วไป ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง
ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบุคคล ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น รือ ารจาย งินตอบ ทน
ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วนตาบล ล จางที่มี ิทธิไดรับ (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่
รับผิดชอบ : องชาง

นา : 55/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ค่าใช้สอย

รวม

271,921 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวาร าร นิตย ารราย ัปดา /ราย
ดือน นัง ือทางวิชา าร คา ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือที่ใช
ใน ิจ าร อง อบต. คาจาง มา ฆษณา ผย พร าววิทยุ คา
ประ ันภัยรถยนต คา บี้ยประ ัน คาจางออ บบ ซ็นตรับรอง
บบ ไ บบ ละคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง (ฐาน
อานาจ : ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติราช าร อง อปท. พ.ศ.2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง
2.คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม ัมมนาทางวิชา าร ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร อง
พนง. วนตาบล ละผมี ิทธิ บิ (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร อง อปท
. พ.ศ.2542 ละที่ ไ พิ่ม ติม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง
3.คา ชา ครื่องถาย อ าร
จานวน

36,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. คาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ชา ครื่องถาย อ าร พื่อใชใน
ิจ ารงาน อง อบต. (ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง

นา : 56/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใชจาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว นื่องใน าร ดินทางไป
ราช าร ารอบรม ัมมนา ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร อง
พนั งาน วนตาบล ละผมี ิทธิ (ฐานอานาจ : ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ พิ่ม ติม) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

210,921 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินครุภัณฑ พื่อใ
ามารถใชงานไดป ติ ชน คาซอมทรัพย ิน ครุภัณฑตางๆ รถ
จั รยานยนต ครื่องคอมพิว ตอร ครืองปริ้น ตอร คาบารุงรั ษา
ทรัพย ิน ซอม ซมถนน รองระบายน้า ประปา ะพาน อาคาร
านั งานตางๆ ป็นตน ที่อยในความรับผิดชอบ อง อบต.บาน
ัน (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลว
. 27 พฤษภาคม 2541 นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท
0808.2/1555 ลว. 22 มีนาคม 2560) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
ค่าวัสดุ

รวม

210,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตางๆ ประจา านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ประวัติ าราช าร ตรา
ยาง พระบรมฉายาลั ษณ พานพุม ละรายจายอื่นๆ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ชาง

นา : 57/69
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วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ชน ปลั๊ ไฟฟา ลอด
ไฟฟา ลา พง ายไฟ ละรายจายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง
วั ดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน จาน ว
น้า น้ายาลาง องน้า ไม วาด ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ชาง
วั ดุ อ ราง
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ี วาน ปน ยาง
มะตอย ินคลุ ฯลฯ(ฐานอานาจ : นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง- พื่อจาย
ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต วน ลาง มาย
ล ทะ บียน ธ 5286) ชน บต ตอรี่,ยางนอ ยางใน, มอน้ารถ
ยนต, รวยจราจร ละรายจายอื่นๆ (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

3,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล,น้ามัน บนซิน ,น้ามัน ครื่อง ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ
ียน ป ตอร,พ ัน ละ ี, ฟิลม ละรายจายอื่นๆ(ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ชาง
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน cd, มา , ปน
พิมพ, มึ พริ้น ตอร ละรายจายอื่นๆ(ฐานอานาจ : นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 ม ราคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคา ทรภาพ( ทร าร) คาใชจาย ี่ยว ับระบบอิน
ทอร น็ตรวมถึงคา ชาพื้นที่ วปไซด ละรายจายอื่นๆ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 .ค. 2556) นวยงานที่
รับผิดชอบ : องชาง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

44,000 บาท

รวม

44,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

14,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
1.ผามานตาไ พรอมติดตั้ง
- พื่อจัดซื้อผามานตาไ พรอมติดตั้ง (ประมาณ ารตาม
บบ อบต.บาน ัน) (คุณลั ษณะ ละราคาจัด าตามตลาดทอง
ถิ่น) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 122 ลาดับที่ 17) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง
ครุภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
1. ทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV นาด 40 นิ้ว
- พื่อจัดซื้อ ทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV ระดับ
ความละ อียดจอภาพ 1920 x 1080 พิ
ซล นาด 40 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง คุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ป 1.ระดับความละ อียดจอภาพ 1920 x 1080 พิ
ซล 1) ระดับความละ อียด ป็นความละ อียด องจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิ ซล 2) นาดที่ า นด ป็น
นาดจอภาพ ั้นต่า 40 นิ้ว 3) ดงภาพดวย ลอด
ภาพ บบ LED Backlight 4) ามารถ ชื่อมตออิน ตอร น็ต
ได (Smart TV) 5) ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พื่อ าร
ชื่อมตอ ัญญานภาพ ละ ียง 6) ชองตอ USB ไมนอย
วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง ละภาพยนต 7) มีตัวรับ
ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว (รายละ อียด ละคุณลั ษณะ
ฉพาะ ัง ปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐาน งบ
ประมาณ 1 านั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 นา 11-12,65-66)( ผนพัฒนาทองถิ่น
าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 122 ลาดับที่ 16) นวย
งานที่รับผิดชอบ : องชาง
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,568,400 บาท

รวม

4,568,400 บาท

รวม

4,568,400 บาท

จานวน

320,000 บาท

คา อ ราง ิ่ง าธารณป ภค
1. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน
นองไฮ มที่ 3

- ระยะทางยาวรวม 110 มตร ผิวจราจร
วาง 5.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 550 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 39 ลาดับที่ 2) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
10. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน จานวน
นองทุม มที่ 13
- ระยะทางยาวรวม 137 มตร ผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 548 ตาราง มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 64 ลาดับที่ 58) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง

320,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

11. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน จานวน
ุด ลง มที่ 14
- ระยะทางยาวรวม 137 มตร ผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 548 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 66 ลาดับที่ 61) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
12. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ชื่อมตอระ วาง ม จานวน
บาน บานดอน มที่ 15 ไปบาน นอง ี้ ็น มที่ 6
- ระยะทางยาวรวม 131 มตร ผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 524 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 70 ลาดับที่ 69) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
13. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน จานวน
นองน้า ุน นือ มที่ 16
- ระยะทางยาวรวม 137 มตร ผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 548 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 72 ลาดับที่ 72) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง

นา : 61/69

320,000 บาท

300,000 บาท

320,000 บาท

นา : 62/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

14. งินชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K)

จานวน

41,400 บาท

จานวน

320,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K) (ฐาน
อานาจ : นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
ชาง
2. ครง าร อ รางรางระบายน้า บาน วย คน มที่ 4

ย รายละ อียดไดดังนี้ - วางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็
ปา ลิ้นราง ชั้น 3 จานวน 161 ทอน - บอพั คอน รีต ริม ล็
นาด วาง 1.05 มตร ยาว 1.05 มตร จานวน 17 บอ (ตาม
บบ อบต.บาน ัน) ละปาย ครง าร จานวน 1 ปาย ฐาน
อานาจ : พรบ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผน
พัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 41 ลาดับ
ที่ 8) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง
3. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บานวัง จานวน
ยาว มที่ 5
- ระยะทางยาวรวม 137 มตร ผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 548 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 42 ลาดับที่ 11) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง

320,000 บาท

นา : 63/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

4. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน
าง าว มที่ 7

จานวน

- ระยะทางยาวรวม 110 มตร ผิวจราจร
วาง 5.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 550 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 48 ลาดับที่ 24) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
5. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน จานวน
นองน้า ุน นือ มที่ 8
- ระยะทางยาวรวม 91 มตร ผิวจราจร
วาง 6.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 546 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินถม
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 50 ลาดับที่ 29) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
6. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน จานวน
นองน้า ุนใต มที่ 9
- ระยะทางยาวรวม 62 มตร ผิวจราจร
วาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 248 ตาราง มตร (ตาม บบ ท1-01) พรอมราง
ระบายน้า ค ล. ความยาวรวม 112 มตร วาง 0.50 มตร (ตาม
บบ อบต.บาน ัน) ละปาย ครง าร จานวน 1 ปาย ฐาน
อานาจ : พรบ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผน
พัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 52 ลาดับ
ที่ 32) นวยงานที่รับผิดชอบ : องชาง

320,000 บาท

320,000 บาท

320,000 บาท

นา : 64/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

7. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน
นอง วง มที่ 10

จานวน

- ระยะทางยาวรวม 110 มตร ผิวจราจร
วาง 5.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 550 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 55 ลาดับที่ 39) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
8. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน จานวน
นองไฮนอย มที่ 11
- ระยะทางยาวรวม 110 มตร ผิวจราจร
วาง 5.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 550 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 59 ลาดับที่ 47) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
9. ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน บาน จานวน
นอง วงนอย มที่ 12
- ระยะทางยาวรวม 110 มตร ผิวจราจร
วาง 5.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 550 ตาราง มตร พรอมลงไ ลทางดินล รัง
ทั้ง 2 าง วาง างละ 0.20 มตร (ตาม บบ ท1-01) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 61 ลาดับที่ 51) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง

320,000 บาท

320,000 บาท

320,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

นา : 65/69

คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
1. ครง ารปรับปรุง ุดลอ ระน้า าธารณะประ ยชน บาน นอง ี้ จานวน
็น มที่ 6
- คิด ป็นพื้นที่ไมนอย วา 3,091 ตาราง มตร ลึ จา ดิน ดิมไม
นอย วา 2.00 มตร ( ุด นยาย) คิด ป็นปริมาตรดิน ุดไมนอย
วา 6,182.50 ลบ.ม. (ตาม บบ อบต.บาน ัน) ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 45 ลาดับที่ 17) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง
2. ครง ารปรับปรุงซอม ซมถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มบาน จานวน
บานดอน มที่ 15
- ระยะทางยาวรวม 40 มตร ผิวจราจร
วาง 2.50 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่คอน รีต ริม
ล็ ไมนอย วา 100 ตาราง มตร ละปาย
ครง าร จานวน 1 ปาย ฐานอานาจ : พรบ. ภาตาบล ละ
องค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 69 ลาดับที่ 66) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : องชาง

320,000 บาท

67,000 บาท

นา : 66/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

1. ครง ารทองถิ่นอา า ปล ปา ฉลิมพระ ียรติ "จิตอา า รางปา จานวน
รั ษน้า"

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย งิน ป็นคาใชจายตาม ครง าร ได อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาอา าร คาวิทยา ร คาจัด ถานที่ คาจัดซื้อตนไม คา
ปาย ครง าร คาวั ดุอุป รณตางๆ ที่ ี่ยว อง ละรายจาย
อื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0801.2/ว 1442 ลงวัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2561 2560 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา
ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ
.ศ.2564 นา 85 ลาดับที่ 1) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
2. ครง ารควบคุมไฟปา อบต.บาน ัน
จานวน
- พื่อจาย งิน ป็นคาใชจายตาม ครง ารควบคุมไฟปา อบต.บาน
ัน ได อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาวิทยา ร คาจัด
ถานที่ คาปาย ครง าร คาวั ดุอุป รณตางๆ ที่ ี่ยว อง ละ
รายจายอื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิ ายน 2558 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 85 ลาดับที่ 3) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

20,000 บาท

นา : 67/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

3. ครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ จานวน
พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

20,000 บาท

- พื่อจาย งิน ป็นคาใชจายตาม ครง าร ได อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาอา าร คาวิทยา ร คาจัด ถานที่ คาจัดซื้อตนไม คา
ปาย ครง าร คาวั ดุอุป รณตางๆ ที่ ี่ยว อง ละรายจาย
อื่นๆ ทุ ราย าร ามารถถั่ว ฉลี่ยได (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวัน
ที่ 24 ร ฎาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวัน
ที่ 4 มษายน 2562 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ
.ศ.2564 นา 85 ลาดับที่ 2) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

15,519,485 บาท

รวม

15,519,485 บาท

รวม

15,519,485 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย งิน ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใ พนั งาน
จาง อง อบต.บาน ัน (ฐานอานาจ : พระราชบัญญัติประ ัน
ังคม พ.ศ.2533 นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 นัง ือ านั
งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2557) นวยงานที่รับผิดชอบ : อง
คลัง
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จานวน

3,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน (ฐานอานาจ : พระ
ราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 )
นวยงานที่รับผิดชอบ : องคลัง

นา : 68/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

10,000,000 บาท

- พื่อจาย งิน ป็น งิน วั ดิ ารใ ผ งอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บรณ ึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถวนตามระ บียบ (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ ง
อายุ ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552 ละที่ ไ พิ่ม
ติม ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 83 ลาดับที่ 3)
นวยงานที่รับ
ผิดชอบ : านั ปลัด
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

4,800,000 บาท

- พื่อจาย งิน ป็น งิน วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ คนพิ ารที่มี
ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นด (ฐานอานาจ : นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎาคม 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร
จาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ คนพิ าร ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2553 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
อง) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 นา 83 ลาดับที่ 2) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
บี้ยยังชีพผปวย อด
จานวน

66,000 บาท

- พื่อจาย งิน ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผปวย อด ใ ผปวย
อด ที่ พทยไดรับรอง ละทา ารวินิจฉัย ลว (ฐาน
อานาจ : นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548) ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 นา 83 ลาดับที่ 1) นวยงานที่รับผิด
ชอบ : านั ปลัด

นา : 69/69

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:06:31

ารองจาย

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ วนทองถิ่น
ตาบลบาน ัน ตามระ บียบ ฎ มายที่ า นด (ฐาน
อานาจ : ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ ง
ชาติ รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง วน ทอง
ถิ่นดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพใน
ระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย ารตั้งงบประมาณ ององค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ
องทุน พ.ศ.2561 ( ผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) พ
.ศ.2564 นา 99 ลาดับที่ 2) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั
ปลัด
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

190,485 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน รณีที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทา
ปญ าความ ดือดรอน องประชาชน ป็น วนรวม ชน ารปอง ัน
ละ ไ ปญ าอุท ภัย ภัย ลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา
ละ มอ ควัน ละ รคติดตอ ป็นตน (ฐานอานาจ : นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
อง) นวยงานที่รับผิดชอบ : านั ปลัด
รายจายตาม อผ พัน
1. งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ วนทองถิ่นตาบลบาน ัน

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วน
ทองถิ่น (ฐานอานาจ : นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ
าราช าร วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวัน
ที่ 12 ร ฎาคม 2560 นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ
าราช าร วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวัน
ที่ 12 ร ฎาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561) นวย
งานที่รับผิดชอบ : องคลัง

