าบิ า
ต/ า ภ นา า

นตาบ ทั
ั

ัด น บั าภ

-----------------------------------------------------------------

- ซ - ถนนต/ า ภ นา า
พื้นที่

ั

/ตาบ

ทั

ัด น บั าภ 39170
53.59 ตา า ิโ มต

ป ะชา ทั้ มด

6,605 น

ชาย

3,318 คน

หญิง

3,287 คน

้ ม ณ ันที่ 17 ิ า ม 2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล ทยสวรรค
ภ น ล ง จง วด น งบวล ภ

ถล บปร ม ณ
ปร
ท นปร ธ น ภ

บ บปร ม ณร ย ยปร

ล ม

ภ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564

รบร ร วนต บล ทย วรร

บดนถ วล ท ณ ผบร ร
รบร ร วนต บล ทย วรร
ด นร บ ต บ
ปร ม ณร ย ยปร ปต ภ
รบร ร วนต บล ทย วรร
ร น นน น
น ณผ
บร ร
รบร ร วนต บล ทย วรร
ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร
ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ด ต ปน
1. ถ น

ร ล

1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป
นป บปร ม ณ พ.ศ.2563 ณ วนท 29 ร ฎ ม พ.ศ.2563
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม

ร นวน 32,310,301.36 บ ท

ม นวน 15,538,802.27 บ ท

1.1.3 นทน ร

น

ม นวน 13,595,043.59 บ ท

1.1.4 ร ย รท ด น น ว บบ
บท

นผ พน ล ย ม ด บ

1.1.5 ร ย รท ด น น ว ดยย ม ด
1.2 น

รป ร

ย นวน 0 ร ร รวม 0.00

นผ พน นวน 9 ร ร รวม 399,000.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

2. รบร ร บปร ม ณ ในปี บปร ม ณ 2563 ณ วนที่ 29 ร ฎ ม พ.ศ.2563
1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 27,613,485.79 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

35,156.00 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต

นวน

195,004.00 บ ท

มวดร ย ด

นวน

77,229.00 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด

นวน

102,410.00 บ ท

มวดร ย ด

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

10,859,114.69 บ ท

มวด น ด นนทว ป

นวน

16,344,572.10 บ ท

ทรพย น

มวดร ย ด

ธ รณป ภ ล
ทน

2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร

รพ ณ ย

นวน 84,082.00 บ ท

3 รย ยร

นวน 25,845,492.73 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

8,392,903.92 บ ท

บบ ล ร

นวน

10,115,663.00 บ ท

บด นน น

นวน

4,980,625.81 บ ท

บล ทน

นวน

776,300.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

บ น ด นน

นวน

1,580,000.00 บ ท

4 ร ย ยท ย

น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร

5 ร ย ยท ย

น

6 ร ย ยท ย

นทน ร

7 ร ย ยท ย

น

ม นวน 4,295,780.50 บ ท
น

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

นวน 39,082.00 บ ท

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บล ทย วรร
.น ล . น บวล ภ
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

217,357.19

207,000.00

215,000.00

81,556.00

99,000.00

180,500.00

147,384.09

133,000.00

143,000.00

155,020.00

174,000.00

160,000.00

601,317.28

613,000.00

698,500.00

มวดภ ษี ด รร

20,432,472.17

20,787,000.00

20,401,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,432,472.17

20,787,000.00

20,401,500.00

มวดเ น ด นนท่วไป

18,719,179.30

18,600,000.00

18,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,719,179.30

18,600,000.00

18,900,000.00

รวม

39,752,968.75

40,000,000.00

40,000,000.00

มวด ธรรมเนียม ปรบ แล ใบ
นญ ต
มวดร ยได้

ทรพย น

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562
งบกลาง

2563

2564

9,246,780.00

11,006,305.00

11,228,745.00

งบบุคลากร

11,278,065.00

13,543,714.00

14,146,196.00

งบดา นินงาน

5,880,635.26

8,559,121.00

7,476,859.00

งบลงทุน

1,361,250.00

3,390,860.00

4,394,200.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

20,000.00

งบ งินอุดหนุน

3,775,758.84

3,500,000.00

2,734,000.00

31,542,489.10

40,000,000.00

40,000,000.00

31,542,489.10

40,000,000.00

40,000,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลอทัยสวรรค
อาเภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลาภ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลอทัย วรรค
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

15,947,160

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,983,459

แผนงาน าธารณ ข

386,000

แผนงาน ังคม งเคราะ

1,257,440

แผนงานเค ะและชมชน

2,443,596

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน

150,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

4,153,600

แผนงานการเกษตร

80,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,228,745
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

40,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

9,700,884

1,772,376

11,473,260

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,830,320

0

2,830,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,870,564

1,772,376

8,642,940

3,724,000

521,400

4,245,400

180,000

200,000

380,000

2,511,000

216,400

2,727,400

ค่าวัสดุ

528,000

90,000

618,000

ค่าสาธารณูปโภค

505,000

15,000

520,000

181,200

27,300

208,500

ค่าครุภัณฑ์

181,200

27,300

208,500

งบรายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

รายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

13,626,084

2,321,076

15,947,160

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

น้า : 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบดา นินงาน

รวม

160,000

160,000

50,000

50,000

ค่าใช้สอย

110,000

110,000

งบ งินอุดหนุน

30,000

30,000

เงินอุด นุน

30,000

30,000

190,000

190,000

ค่าตอบแทน

รวม

น้า : 2/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานการศึกษา
งาน งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ

รวม

งบดา นินงาน

1,789,459

50,000

1,839,459

ค่าใช้สอย

649,320

50,000

699,320

ค่าวัสดุ

1,140,139

0

1,140,139

งบ งินอุดหนุน

2,144,000

0

2,144,000

เงินอุด นุน

2,144,000

0

2,144,000

3,933,459

50,000

3,983,459

รวม

น้า : 3/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

146,000

146,000

ค่าใช้สอย

106,000

106,000

ค่าวัสดุ

40,000

40,000

งบ งินอุดหนุน

240,000

240,000

เงินอุด นุน

240,000

240,000

386,000

386,000

รวม

น้า : 4/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,027,440

1,027,440

1,027,440

1,027,440

210,000

210,000

100,000

100,000

ค่าใช้สอย

75,000

75,000

ค่าวัสดุ

30,000

30,000

5,000

5,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินอุด นุน

20,000

20,000

1,257,440

1,257,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

น้า : 5/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,645,496

0

1,645,496

1,645,496

0

1,645,496

466,000

0

466,000

35,000

0

35,000

ค่าใช้สอย

206,000

0

206,000

ค่าวัสดุ

220,000

0

220,000

5,000

0

5,000

32,100

0

32,100

ค่าครุภัณฑ์

32,100

0

32,100

งบ งินอุดหนุน

0

300,000

300,000

เงินอุด นุน

0

300,000

300,000

2,143,596

300,000

2,443,596

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

น้า : 6/9

น้า : 7/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

150,000

150,000

ค่าใช้สอย

150,000

150,000

รวม
150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

150,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

งบดา นินงาน

140,000

20,000

20,000

180,000

ค่าใช้สอย

140,000

20,000

20,000

180,000

140,000

20,000

20,000

180,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

4,153,600

4,153,600

4,153,600

4,153,600

4,153,600

4,153,600

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้า
และป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

20,000

60,000

80,000

ค่าใช้สอย

20,000

60,000

80,000

20,000

60,000

80,000

รวม

น้า : 8/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
อ.นากลาง จ. นองบัวลาภู
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

11,228,745

11,228,745

11,228,745

11,228,745

11,228,745

11,228,745

น้า : 9/9

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2 4
องคการบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค
อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภ
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวน
ตาบลอุทัยสวรรค์ และโดยอนุมัติของนายอาเภอนากลาง
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 40,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,947,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,983,459

แผนงานสาธารณสุข

386,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,257,440

แผนงานเคหะและชุมชน

2,443,596

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,153,600

แผนงานการเกษตร

80,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,228,745
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

40,000,000

วนที่พมพ : 17/8/2563 18:09:02
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บล ทย วรร
ภ น ล
วด น บวล ภ

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่ ปล ร้
ภ ษีโร รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ ร ท้ ที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ธรรม นียม ด ย มลฝ ย
ธรรม นียม ี่ยว บ รปร บ รน มน ชื พล
ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ยแล ้ บ บท้ ถ่น
ปรบ รผด ญญ
ปรบ ื่น ๆ
ใบ นญ ตรบท ร ็บ น ่ ปฏ ล รื มลฝ ย
ใบ นญ ตรบท ร ด ่ ปฏ ล รื มลฝ ย
ใบ นญ ตปร บ ร ้ รบ รที่ ปน นตร ยต
ภพ

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
101,070.68
68,437.92
31,304.00
200,812.60

0.00
104,566.78
66,464.94
34,568.00
205,599.72

0.00
114,282.70
68,578.49
34,496.00
217,357.19

0.00
105,000.00
67,000.00
35,000.00
207,000.00

100.00
-100.00
-100.00
0.00

%
%
%
%

180,000.00
0.00
0.00
35,000.00
215,000.00

500.00
0.00
0.00
6,500.00
403,481.00
0.00
5,000.00
0.00

980.00
0.00
0.00
2,700.00
84,090.00
0.00
5,000.00
0.00

420.00
29,520.00
1,600.00
6,900.00
37,116.00
0.00
2,000.00
3,000.00

1,000.00
0.00
0.00
3,000.00
84,000.00
3,000.00
5,000.00
0.00

0.00
100.00
100.00
130.00
-52.38
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

1,000.00
120,000.00
1,600.00
6,900.00
40,000.00
3,000.00
5,000.00
0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

วนที่พมพ : 17/8/2563 18:09:02
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0.00
416,481.00

รายรับจริง
ปี 2561
1,820.00
95,590.00

3,000.00
98,410.11
101,410.11

1,000.00
129,781.77
130,781.77

3,000.00
144,384.09
147,384.09

3,000.00
130,000.00
133,000.00

0.00 %
7.69 %

3,000.00
140,000.00
143,000.00

68,000.00
121,850.00
189,850.00

14,500.00
145,855.00
160,355.00

0.00
155,020.00
155,020.00

14,000.00
160,000.00
174,000.00

-28.57 %
-6.25 %

10,000.00
150,000.00
160,000.00

329,425.79
8,231,056.82
2,486,578.32
49,432.72
1,360,656.90
3,280,070.63
1,770,911.76
42,367.93

363,810.17
9,007,278.56
2,605,046.46
25,146.17
0.00
5,279,936.02
2,521,759.97
41,124.46

363,816.33
10,013,815.66
1,855,419.90
52,898.88
0.00
5,721,883.01
2,302,755.31
50,445.08

410,000.00
9,200,000.00
2,750,000.00
27,000.00
0.00
5,500,000.00
2,700,000.00
45,000.00

136,383.00

140,424.00

70,878.00

150,000.00

ปี 2560
ใบ นญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ช รื บร ร ถ นที่
ด บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ธรรม นียมรถยนต
ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได้
ภ ษีธร ฉพ
ภ ษี ร
ภ ษี รรพ มต
ภ ลว แร
ภ ลว ปิโตร ลียม
ธรรม นียม ดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

ปี 2562
0.00
81,556.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
2,000.00
0.00 %
99,000.00

-12.20
8.70
-32.09
96.30
0.00
3.64
-14.81
11.11

ปี 2564
2,000.00
180,500.00

%
%
%
%
%
%
%
%

360,000.00
10,000,000.00
1,867,500.00
53,000.00
0.00
5,700,000.00
2,300,000.00
50,000.00

-53.33 %

70,000.00

วนที่พมพ : 17/8/2563 18:09:02

ธรรม นียมแล

น้ : 3/3

ใช้น บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
น ด นนท่วไป รบด นน รต ม น น้ ที่แล
ภ ร ถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2560
6,780.00
17,693,663.87

รายรับจริง
ปี 2561
3,560.00
19,988,085.81

16,871,455.97

17,552,135.00

18,719,179.30

18,600,000.00

16,871,455.97
35,473,673.55

17,552,135.00
38,132,547.30

18,719,179.30
39,752,968.75

18,600,000.00
40,000,000.00

ปี 2562
560.00
20,432,472.17

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
5,000.00 -80.00 %
20,787,000.00
1.61 %

ปี 2564
1,000.00
20,401,500.00
18,900,000.00
18,900,000.00
40,000,000.00

วนที่พมพ : 17/8/2563 18:09:35
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บล ทย วรร
.น ล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

. น บวล ภ

40,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

215,000 บาท

ภ ษีที่ดนแล ่ ปล ร้

นวน

180,000 บ ท

ภ ษีป้ ย

นวน

35,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

180,500 บาท

ธรรมเนียมเ ี่ยว บท เบียนพ ณชย

นวน

1,000 บ ท

ธรรมเนียม

นวน

120,000 บ ท

นวน

1,600 บ ท

ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ยแล ้ บ บท้ ถ่น

นวน

6,900 บ ท

ปรบ รผด ญญ

นวน

40,000 บ ท

ปรบ ่น ๆ

นวน

3,000 บ ท

นวน

5,000 บ ท

นวน

1,000 บ ท

ใบ นญ ต ่นๆ

นวน

2,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

143,000 บาท

เช ร บร ร ถ นที่

นวน

3,000 บ ท

นวน

140,000 บ ท

รวม

160,000 บาท

นวน

10,000 บ ท

นวน

150,000 บ ท

ด ย มลฝ ย

ธรรมเนียมเ ี่ยว บ รปร

ใบ นญ ตรบท

บ

รน มนเช เพล

รเ ็บ น ่ ปฏ ล ร มลฝ ย

ใบ นญ ตปร
ภพ

บ ร้

ด เบีย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ยแบบแปลน
ร ยได้เบ็ดเตล็ด ่นๆ

รบ

รที่เปน นตร ยต

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล

ธรรมเนียมรถยนต

รวม

20,401,500 บาท

นวน

360,000 บ ท

วนที่พมพ : 17/8/2563 18:09:35

น้ : 2/2

ภ ษีมล เพ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

นวน

10,000,000 บ ท

ภ ษีมล เพ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได้

นวน

1,867,500 บ ท

ภ ษีธร เฉพ

นวน

53,000 บ ท

ภ ษี รรพ มต

นวน

5,700,000 บ ท

ภ

ลว แร

นวน

2,300,000 บ ท

ภ

ลว ปิโตรเลียม

นวน

50,000 บ ท

นวน

70,000 บ ท

นวน

1,000 บ ท

ธรรมเนียม ดท เบียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน
ธรรมเนียมแล

ใช้น บ ด ล

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เ น ด นนท่วไป
ถ ยโ นเล ท

รบด เนน รต ม น

น้ ที่แล ภ ร

รวม

18,900,000 บาท

นวน

18,900,000 บ ท

หน้า : 1/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการดํา นินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์
งินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
งบกลาง

งบกลาง

150,000

งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

งินสมทบกองทุน งินทดแทน

7,813,200
7,300

งินสมทบกองทุนบํา หน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

211,000

สํารองจ่าย

196,245

บี้ยยังชีพคนพิการ
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

50,000

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อดส์

บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบบุคลากร

125,000

งินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

2,496,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 2/46
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการดํา นินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

125,000

งินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
งบกลาง

งบกลาง

50,000

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อดส์

150,000

งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,813,200

งินสมทบกองทุน งินทดแทน

7,300

งินสมทบกองทุนบํา หน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

211,000

สํารองจ่าย

196,245

บี้ยยังชีพคนพิการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

2,496,000
42,120

42,120

หน้า : 3/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
งิน ดือนนายก/รองนายก
งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

671,256

159,480

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

120,000

24,000

งิน ดือนพนักงาน

812,240

801,960

42,000

42,000

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

5,000

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000

80,000

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
งินประจําตําแหน่ง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่า ช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

10,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 4/46
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

งินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

2,145,600

2,145,600

86,400

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120

2,377,944

3,208,680

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

132,000

132,000

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

276,000

420,000

งิน ดือนพนักงาน

5,325,996

6,940,196

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

303,000

303,000

งินประจําตําแหน่ง

228,000

312,000

60,000

75,000

270,000

430,000

50,000

50,000

งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
งิน ดือนนายก/รองนายก
งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่า ช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

50,000

10,000

หน้า : 5/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง หมาในการกําจัด
ขยะ
ค่าจ้าง หมาบริการ

20,000

ค่าจ้าง หมาบริการทั่วไป

5,000

ค่าจ้าง หมาบริการทั่ว
ไป (งานสาธารณสุข)
ค่าจ้าง หมาบริการทั่ว
ไป (ผู้ดูแล ด็ก)
ค่าจ้าง หมาบริการทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้าง หมาบริการ
พนักงานท้ายรถขยะ
ค่าจ้าง หมาบริการ
พนักงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา
ค่าจ้าง หมาบริการรักษา
ความปลอดภัย
ค่าจ้าง หมาบริการ วช
กรประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย
ค่าจ้าง หมาบริการ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร

96,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 6/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง หมาในการกําจัด
ขยะ

240,000

240,000

ค่าจ้าง หมาบริการ

10,000

30,000

ค่าจ้าง หมาบริการทั่วไป

40,000

45,000

ค่าจ้าง หมาบริการทั่ว
ไป (งานสาธารณสุข)

96,000

96,000

ค่าจ้าง หมาบริการทั่ว
ไป (ผู้ดูแล ด็ก)

182,400

182,400

ค่าจ้าง หมาบริการทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

96,000

ค่าจ้าง หมาบริการ
พนักงานท้ายรถขยะ

192,000

192,000

ค่าจ้าง หมาบริการ
พนักงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

86,400

86,400

ค่าจ้าง หมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

108,000

108,000

ค่าจ้าง หมาบริการ วช
กรประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย

108,000

108,000

ค่าจ้าง หมาบริการ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

469,200

469,200

60,000

60,000

ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร

หน้า : 7/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่า ช่าพื้นที่ วปไซต์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000

30,000

ค่าบริการพื้นที่ ก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณอิ
ล็คทรอนิกส์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
จ้าง หมาบริการทั่วไป
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

6,000

หน้า : 8/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่า ช่าพื้นที่ วปไซต์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
7,000

7,000

140,000

140,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา
ค่าบริการพื้นที่ ก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณอิ
ล็คทรอนิกส์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

7,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

7,000

6,000

จ้าง หมาบริการทั่วไป

86,400

86,400

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

30,000

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

หน้า : 9/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในกรณีครบวาระหรือ
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการ

20,000

30,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระ ช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยา สพติด "อุทัย
สวรรค์ กมส์"

100,000

โครงการครอบครัวอุทัย
สวรรค์อบอุ่นใจ ใกล้ชิด
พระธรรม

10,000

โครงการค่าย ยาวชน
อุทัยสวรรค์ร่วมป้องกัน
ท้องไม่พร้อมและยา สพ
ติด

30,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการซ้อมแผนดับ
พลิงระดับตําบล

50,000

หน้า : 10/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในกรณีครบวาระหรือ
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง

480,000

480,000

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการ

140,000

190,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระ ช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

35,000

35,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยา สพติด "อุทัย
สวรรค์ กมส์"

100,000

โครงการครอบครัวอุทัย
สวรรค์อบอุ่นใจ ใกล้ชิด
พระธรรม

10,000

โครงการค่าย ยาวชน
อุทัยสวรรค์ร่วมป้องกัน
ท้องไม่พร้อมและยา สพ
ติด

30,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการซ้อมแผนดับ
พลิงระดับตําบล

20,000

20,000

หน้า : 11/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการถวาย ทียน
พรรษาประจําปี

30,000
10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในช่วง
ทศกาลในวันปีใหม่

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในช่วง
ทศกาลวันสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดับ พลิง บื้อง
ต้น
โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพและ
ส่ง สริมความ ข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี
Ladies อุทัยสวรรค์

20,000

โครงการวัน ด็กแห่งชาติ

แผนงานสาธารณ
สุข

20,000

โครงการนวัตกรรมใน
การจัดการขยะให้มีค่า
โครงการปลูกป่า ฉลิม
พระ กียรติ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 12/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการถวาย ทียน
พรรษาประจําปี

20,000

โครงการนวัตกรรมใน
การจัดการขยะให้มีค่า

30,000

โครงการปลูกป่า ฉลิม
พระ กียรติ

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในช่วง
ทศกาลในวันปีใหม่

25,000

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในช่วง
ทศกาลวันสงกรานต์

25,000

25,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดับ พลิง บื้อง
ต้น

20,000

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพและ
ส่ง สริมความ ข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี
Ladies อุทัยสวรรค์

20,000

โครงการวัน ด็กแห่งชาติ

50,000

50,000

หน้า : 13/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่ง สริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิกรรมพัฒนา
ผู้ รียน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่า ครื่องแบบ
นัก รียน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการ รียน
การสอน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 14/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการส่ง สริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิกรรมพัฒนา
ผู้ รียน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

36,120

36,120

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่า ครื่องแบบ
นัก รียน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

25,200

25,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการ รียน
การสอน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

142,800

142,800

หน้า : 15/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ รียน)
สําหรับศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน) สําหรับศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก อบต.อุทัย
สวรรค์
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
รียน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์
โครงการ สริมสร้างสุขผู้
สูงวัยตําบลอุทัยสวรรค์
โครงการอบรมการดับ
พลิง บื้องต้นภายใน
โรง รียน

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 16/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ รียน)
สําหรับศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

16,800

16,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน) สําหรับศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก อบต.อุทัย
สวรรค์

411,600

411,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
รียน) สําหรับศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

16,800

16,800

โครงการ สริมสร้างสุขผู้
สูงวัยตําบลอุทัยสวรรค์
โครงการอบรมการดับ
พลิง บื้องต้นภายใน
โรง รียน

50,000

20,000

20,000

หน้า : 17/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการอบรมคุณธรรม
หรือจริยธรรมให้แก่
บุคลากร ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์
โครงการอบรมทักษะ
ด้านกีฬาให้แก่ ด็กและ
ยาวชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมทําปุย
หมักชีวภาพให้แก่
กษตรกรในตําบล

20,000

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําด้านการ
ท่อง ที่ยวโดยชุมชน
โครงการอบรม พาะ
พันธ์ต้นกล้าป่าไม้พื้นถิ่น
โครงการอบรม พื่อต่อ
ต้านยา สพติดให้กับ
ยาวชนในตําบลอุทัย
สวรรค์

20,000

10,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 18/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอบรมคุณธรรม
หรือจริยธรรมให้แก่
บุคลากร ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

รวม

20,000

โครงการอบรมทักษะ
ด้านกีฬาให้แก่ ด็กและ
ยาวชน

20,000

โครงการอบรมทําปุย
หมักชีวภาพให้แก่
กษตรกรในตําบล

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําด้านการ
ท่อง ที่ยวโดยชุมชน

20,000

โครงการอบรม พาะ
พันธ์ต้นกล้าป่าไม้พื้นถิ่น

10,000

โครงการอบรม พื่อต่อ
ต้านยา สพติดให้กับ
ยาวชนในตําบลอุทัย
สวรรค์

20,000

หน้า : 19/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการอบรมให้ความ
รู้ รื่องสิทธิและสวัดดิ
การคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลอุทัย
สวรรค์
ค่าใช้สอย

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน นื่องมา
จากพระราชดําริ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

30,000

โครงการอบรมอาสาปศุ
สัตว์
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงานสาธารณ
สุข

20,000
40,000

10,000

20,000

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบดาเนินงาน

วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุสํารวจ

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

80,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

30,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหาร สริม (นม)
วัสดุการ กษตร

หน้า : 20/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

รวม

โครงการอบรมให้ความ
รู้ รื่องสิทธิและสวัดดิ
การคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลอุทัย
สวรรค์

10,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน นื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

โครงการอบรมอาสาปศุ
สัตว์

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

190,000

240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

12,500

12,500

วัสดุคอมพิว ตอร์

70,000

100,000

6,500

6,500

34,000

114,000

240,000

270,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

40,000

40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

40,000

วัสดุสํารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหาร สริม (นม)
วัสดุการ กษตร

30,000
1,140,139

1,140,139
5,000

5,000

หน้า : 21/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

50,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

10,000

10,000

วัสดุสํานักงาน

25,000

10,000

ค่าไฟฟ้า
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ก้าอี้สํานักงาน จํานวน
1 ตัว
ก้าอี้สํานักงาน จํานวน
4 ตัว

ค่าครุภัณฑ์

5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุอื่น

งบดาเนินงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

จัดซื้อ ก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อโต๊ะทํางาน
จํานวน 1 ตัว ( หล็ก)
ตู้ หล็ก 2 บานทึบ
จํานวน 1 หลัง
โต๊ะทํางาน จํานวน 2
ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

5,000

5,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 22/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง

30,000

80,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

20,000

40,000

130,000

165,000

วัสดุสํานักงาน
วัสดุอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

100,000

ค่าไฟฟ้า

400,000

400,000

20,000

30,000

ก้าอี้สํานักงาน จํานวน
1 ตัว

2,400

2,400

ก้าอี้สํานักงาน จํานวน
4 ตัว

7,200

7,200

จัดซื้อ ก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 5 ตัว

9,000

9,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน
จํานวน 1 ตัว ( หล็ก)

4,800

4,800

ตู้ หล็ก 2 บานทึบ
จํานวน 1 หลัง

5,500

5,500

โต๊ะทํางาน จํานวน 2
ตัว

9,600

9,600

ค่าบริการไปรษณีย์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

หน้า : 23/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จํานวน
1 ครื่อง (ครู ศพด.)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จํานวน
1 ครื่อง ครื่องละ
4,300 บาท

4,300

ครื่องคอมพิว ตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชุด (งานแผน) ชุดละ
17,000 บาท
ครื่องคอมพิว ตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชุด ชุดละ 17,000 บาท

17,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 24/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จํานวน
1 ครื่อง (ครู ศพด.)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

4,300

ค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จํานวน
1 ครื่อง ครื่องละ
4,300 บาท
ครื่องคอมพิว ตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชุด (งานแผน) ชุดละ
17,000 บาท
ครื่องคอมพิว ตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชุด ชุดละ 17,000 บาท

รวม

4,300

4,300

17,000

17,000

17,000

หน้า : 25/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 1
ครื่อง
จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน
2 ครื่อง (งาน
ป้องกัน+หัวหน้าฝ่ายฯ)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องกํา นิดไฟฟ้า
ขนาด 5 กิโลวัตต์
จํานวน 1 ครื่อง
ตู้ ชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300
แอมป จํานวน 1 ครื่อง
สว่างไฟฟ้า ไร้สาย
จํานวน 1 ครื่อง

3,000

สว่านไฟฟ้า มีระบบ
กะแทก จํานวน 1
ครื่อง ครื่องละ 7,800
บาท

7,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 26/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 1
ครื่อง

2,600

2,600

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน
2 ครื่อง (งาน
ป้องกัน+หัวหน้าฝ่ายฯ)

5,600

5,600

50,000

50,000

27,500

27,500

4,000

4,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องกํา นิดไฟฟ้า
ขนาด 5 กิโลวัตต์
จํานวน 1 ครื่อง
ตู้ ชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300
แอมป จํานวน 1 ครื่อง
สว่างไฟฟ้า ไร้สาย
จํานวน 1 ครื่อง

3,000

สว่านไฟฟ้า มีระบบ
กะแทก จํานวน 1
ครื่อง ครื่องละ 7,800
บาท

7,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่

หน้า : 27/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด ครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
จํานวน 4 ตัว (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)
ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี
ดี (LED TV) แบบ
Smart Tv ขนาด 40
นิ้ว ความละ อียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิก
ซล จํานวน 2 ครื่อง
ครื่องละ 13,500 บาท
(ราคารวมค่าติดตั้ง)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
บ้านซําขอนแก่น หมู่ที่
๕ จากสี่แยกศาลากลาง
หมู่บ้าน - นายทอง
อินทร์ ชื่นชม

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 28/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด ครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
จํานวน 4 ตัว (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)

32,000

32,000

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี
ดี (LED TV) แบบ
Smart Tv ขนาด 40
นิ้ว ความละ อียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิก
ซล จํานวน 2 ครื่อง
ครื่องละ 13,500 บาท
(ราคารวมค่าติดตั้ง)

27,000

27,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
บ้านซําขอนแก่น หมู่ที่
๕ จากสี่แยกศาลากลาง
หมู่บ้าน - นายทอง
อินทร์ ชื่นชม

300,000

หน้า : 29/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9
สายบ้านนายธวัชชัย
พชรบุญมี - ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2
สายบ้านพ่อ รืองพล
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่
๑๑ สายบ้านนายทอง
แดง ทองบ้านทุ่ม -บ้าน
นาง อังคณา โพธิ์ทอง
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 30/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9
สายบ้านนายธวัชชัย
พชรบุญมี - ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2
สายบ้านพ่อ รืองพล
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่
๑๑ สายบ้านนายทอง
แดง ทองบ้านทุ่ม -บ้าน
นาง อังคณา โพธิ์ทอง
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

200,000

หน้า : 31/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านท่าอุทัย หนือ หมู่ที่
๑๒ สายบ้านนางรัตน์
มณี สายหลังวัดศรีอุทัย
- โรงสีนายวิชิต มาตร
แสง ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2
ช่วง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านโพธิ์ศรีสมพร
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนา
ทียม หอมวัน - นาย
ทองกรม โคตรประทุม
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

106,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 32/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านท่าอุทัย หนือ หมู่ที่
๑๒ สายบ้านนางรัตน์
มณี สายหลังวัดศรีอุทัย
- โรงสีนายวิชิต มาตร
แสง ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2
ช่วง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านโพธิ์ศรีสมพร
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนา
ทียม หอมวัน - นาย
ทองกรม โคตรประทุม
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

106,000

หน้า : 33/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่
๑๐ สาย บ้านนายอ้อ
สอนน้อย - บ้านนายคํา
สอน กร็ดค้อ ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็กภาย
ในบริ วณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2
ช่วง

220,000

โครงการก่อสร้างที่จอด
รถประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 34/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่
๑๐ สาย บ้านนายอ้อ
สอนน้อย - บ้านนายคํา
สอน กร็ดค้อ ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม หล็กภาย
ในบริ วณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2
ช่วง

220,000

โครงการก่อสร้างที่จอด
รถประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000

หน้า : 35/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซล่า ซลล์)
สําหรับระบบประปาหมู่
บ้าน บ้านหนองด้วง
หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

200,000

ค่าต่อ ติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

100,000

ค่าถมดิน
โครงการถมดินบริ วณที่
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 36/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซล่า ซลล์)
สําหรับระบบประปาหมู่
บ้าน บ้านหนองด้วง
หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

200,000

ค่าต่อ ติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

100,000

ค่าถมดิน
โครงการถมดินบริ วณที่
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

หน้า : 37/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
สายบ้านหนองไพบูลย์
หมู่ที่ 7 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง บ้านภู ขาวงษ์ หมู่ที่ 5
ตําบล ทพคีรี อํา ภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู
โดยทําการขยายผิว
จราจรคอนกรีต
สริม หล็ก ดิม และ
สริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีต ทําการขยาย
ผิวจราจร ดิม

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต สริม หล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย
หมู่ที่ 1 สายบ้านนางบัว
ลี ศรีทาแก - บ้านนาย
สมใจ ชมนาวัง ตําบล
อุทัยสวรรค์ อํา ภอ
นากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู โดยการ สริม
ผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

327,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 38/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต สริม หล็ก
สายบ้านหนองไพบูลย์
หมู่ที่ 7 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง บ้านภู ขาวงษ์ หมู่ที่ 5
ตําบล ทพคีรี อํา ภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู
โดยทําการขยายผิว
จราจรคอนกรีต
สริม หล็ก ดิม และ
สริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีต ทําการขยาย
ผิวจราจร ดิม

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต สริม หล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย
หมู่ที่ 1 สายบ้านนางบัว
ลี ศรีทาแก - บ้านนาย
สมใจ ชมนาวัง ตําบล
อุทัยสวรรค์ อํา ภอ
นากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู โดยการ สริม
ผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

327,600

หน้า : 39/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต สริม หล็กภาย
ในหมู่บ้าน
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่
๖ สายบ้านนาย ดช ส
วตวงศ์ - วัดนาหลวง
นามมงคล ต.อุทัย
สวรรค์ อ.นากลาง จ
.หนองบัวลําภู โดยทํา
การ สริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

300,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านหนอง
ด้วง หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู
โดยทําการติดตั้งถัง
กรองสนิม หล็ก รูปทรง
กระบอก

100,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อ นกประสงค์บ้านชัย
มงคล หมู่ที่ 8 ตําบล
อุทัยสวรรค์ อํา ภอ
นากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 40/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต สริม หล็กภาย
ในหมู่บ้าน
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่
๖ สายบ้านนาย ดช ส
วตวงศ์ - วัดนาหลวง
นามมงคล ต.อุทัย
สวรรค์ อ.นากลาง จ
.หนองบัวลําภู โดยทํา
การ สริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

300,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านหนอง
ด้วง หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อํา ภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู
โดยทําการติดตั้งถัง
กรองสนิม หล็ก รูปทรง
กระบอก

100,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อ นกประสงค์บ้านชัย
มงคล หมู่ที่ 8 ตําบล
อุทัยสวรรค์ อํา ภอ
นากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู

300,000

หน้า : 41/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
อาฮีน ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

100,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการค่าจ้างประ มิน
ผลความพึงพอใจ
งินอุดหนุน อกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่หมู่บ้านสําหรับ
ดํา นินงานตามโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

240,000

งินอุดหนุนกิจการที่ ป็น
สาธารณประโยชน์
อุดหนุนงบประมาณให้
แก่สํานักงานกาชาด
จังหวัดหนองบัวลําภู

20,000

หน้า : 42/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการปรับปรุงศูนย์
อาฮีน ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

รวม

100,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการค่าจ้างประ มิน
ผลความพึงพอใจ

20,000

20,000

งินอุดหนุน อกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่หมู่บ้านสําหรับ
ดํา นินงานตามโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

240,000

งินอุดหนุนกิจการที่ ป็น
สาธารณประโยชน์
อุดหนุนงบประมาณให้
แก่สํานักงานกาชาด
จังหวัดหนองบัวลําภู

20,000

หน้า : 43/46

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563 18:11:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยา สพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู (โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยา สพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรง รียนสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.) โรง รียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 44/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยา สพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู (โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยา สพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู)
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

รวม

30,000

งินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
โรง รียนสังกัดสํานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.) โรง รียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

2,044,000

2,044,000

หน้า : 45/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน
อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
พื่อจ่าย ป็นค่าขยาย
ขตไฟฟ้า พื่อการ กษตร
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4
สายบ้านนายทอง ลื่อน
พันหนองนาง - ที่นา
นายบุญ ทพจิตร
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

300,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนัก รียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์
อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการ สริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของ ด็ก
นัก รียนและ ยาวชนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์
รวม

11,228,745

80,000

4,153,600

180,000

150,000

2,443,596

1,257,440

386,000

หน้า : 46/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง
พื่อจ่าย ป็นค่าขยาย
ขตไฟฟ้า พื่อการ กษตร
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4
สายบ้านนายทอง ลื่อน
พันหนองนาง - ที่นา
นายบุญ ทพจิตร
ตําบลอุทัยสวรรค์
อํา ภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

รวม

300,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนัก รียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

50,000

50,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการ สริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของ ด็ก
นัก รียนและ ยาวชนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

50,000

50,000

รวม

3,983,459

190,000

15,947,160

40,000,000

วันที่พิมพ : 17/8/2563 18:10:25

น้า : 1/58

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค
อําเภอนากลาง จัง วัด นองบัวลําภ
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

514,080

514,080

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

86,400

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

2,232,000

2,169,120

2,109,600

2,145,600

0 %

2,145,600

2,916,720

2,853,840

2,794,320

2,830,320

1,702,371

1,666,647

2,309,280

2,611,610

71.5 %

4,479,036

72,988

0

0

108,000

0 %

108,000

178,900

167,234

270,000

186,000

0 %

186,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,830,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

929,000

698,530

783,264

1,191,140

56.95 %

1,869,528

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

116,105

113,248

97,515

173,000

31.79 %

228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,999,364

2,645,659

3,460,059

4,269,750

6,870,564

รวมงบบุคลากร

5,916,084

5,499,499

6,254,379

7,100,070

9,700,884

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

30,000

200 %

90,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

32,000

56.25 %

50,000

5,520

8,000

10,200

30,000

33.33 %

40,000

5,520

8,000

10,200

92,000

914,764

1,060,308

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

1,200,242

0

0 %

0

คาจ้างเ มาในการกําจัดขยะ

0

0

0

178,800

34.23 %

240,000

คาจ้างเ มาบริการ

0

0

0

100,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป

0

0

0

1,190,960

-96.64 %

40,000

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป (งาน าธารณ ุข)

0

0

0

0

100 %

96,000

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป (ผ้ดแลเด็ก)

0

0

0

0

100 %

182,400

คาจ้างเ มาบริการพนักงานท้ายรถขยะ

0

0

0

0

100 %

192,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

180,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจ้างเ มาบริการพนักงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

0

0

0

0

100 %

86,400

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย

0

0

0

63,000

71.43 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการเวชกรประจํารถก้ชีพ-ก้
ภัย

0

0

0

0

100 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการ นวยก้ชีพ-ก้ภัย

0

0

0

0

100 %

469,200

คาจ้างเ มาปรับปรุงอินเทอรเน็ตของที่ทํา
การองคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

50,000

-100 %

0

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0

0

0

0

100 %

60,000

คาเชาพื้นที่เวปไซต

0

0

0

0

100 %

7,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมนา

0

0

0

0

100 %

100,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

255,000

-100 %

0

คาบริการพื้นที่เก็บข้อมลระบบ ารบรรณอิ
เล็คทรอนิก

0

0

0

7,000

0 %

7,000

คาปรับปรุงดแลและบริการเวปไซต อบต.

0

0

0

25,000

-100 %

0

18,250

82,475

28,765

65,000

-53.85 %

30,000

21,960

0

0

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับ มบ้าน
และตําบล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผ้บริ าร
ท้องถิ่น รือ มาชิก ภาท้องถิ่นในกรณีครบ
วาระ รือกรณีแทนตําแ นงที่วาง

0

0

0

480,000

0 %

480,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 %

100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

199,236

115,070

155,888

200,000

-100 %

0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0

0

0

0

100 %

35,000

โครงการ อบต.อุทัย วรรค ออก นวย
บริการประชาชน รวมกับจัง วัด นอง
บัวลําภ นวยบําบัดทุกข บํารุง ุข ร้าง
รอยยิ้มใ ้กับประชาชน เพื่อความ ามัคคี
ปรองดอง มานฉันทของคนท้องถิ่น
ประจําปี 2561

0

39,810

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม มบ้าน
และตําบล

0

27,869

0

0

0 %

0

โครงการจัดเวทีประชาคม มบ้าน/ตําบล

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการบริ ารงานตาม ลักธรรมมาภิบาล

0

9,655

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
คณะผ้บริ าร มาชิก ภา อบต. พนักงาน
วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไปตลอดจนบุคลากรของ
อบต.อุทัย วรรค

18,900

0

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ
อบต.อุทัย วรรค

0

0

9,820

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ใ ้แกบุคลากรขององคการบริ าร วน
ตําบลอุทัย วรรค

0

28,428

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับ พรบ
.ข้อมลขาว าร พ.ศ. 2540 ํา รับบุคลากร
และประชาชนตําบลอุทัย วรรค

0

0

9,800

0

0 %

0

โครงการใ ้ความร้เรื่องผลประโยชนทับ
ซ้อนของ อบต.อุทัย วรรค

0

4,010

0

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรม รือจริยธรรมใ ้
แกบุคลากร ของ อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการอบรมคุณธรรม รือจริยธรรมใ ้
แกบุคลากร ของ องคการบริ าร วนตําบล
อุทัย วรรค

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านงาน ารบรรณ
ใ ้แกคณะผ้บริ าร มาชิก ภาท้องถิ่น
พนักงาน วนตําบล ลกจ้าง พนักงานจ้าง
ของ อบต.

0

0

10,000

0

0 %

0

โครงการอบรมใ ้ความร้ตาม พรบ.ข้อมล
ขาว ารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของ
องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

10,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการอบรมใ ้ความร้เรื่องการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนขององคการบริ าร วน
ตําบลอุทัย วรรค

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

16,000

-100 %

0

234,103.62

238,859.2

364,819.1

440,000

-65.91 %

150,000

1,407,213.62

1,606,484.2

1,779,334.1

3,120,760

205,290

130,124

135,429

160,000

-50 %

80,000

0

8,741

840

25,000

36 %

34,000

14,983

19,756

26,947

20,000

50 %

30,000

วั ดุกอ ร้าง

0

9,060

23,295

30,000

0 %

30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

3,650

5,000

150 %

12,500

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

239,200

257,900

289,217.92

460,000

-47.83 %

240,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

100

0

0

0 %

0

วั ดุการเกษตร

0

1,100

0

10,000

-50 %

5,000

3,135

0

0

5,000

100 %

10,000

20,080

25,585

26,295

40,000

0 %

40,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

0

100 %

40,000

วั ดุ ํารวจ

0

0

0

0

100 %

6,500

482,688

452,366

505,673.92

755,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,511,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร

รวมค่าวัสดุ

528,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

391,341.92

317,540.44

407,977.37

500,000

-20 %

400,000

10,090

8,410

8,015

12,000

-100 %

0

คาบริการโทรศัพท

92,054.96

84,236.47

76,683.69

100,000

-100 %

0

คาบริการไปรษณีย

0

794.8

392

5,000

0 %

5,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

493,486.88

410,981.71

493,068.06

617,000

505,000

รวมงบดาเนินงาน

2,388,908.5

2,477,831.91

2,788,276.08

4,584,760

3,724,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

0

0

0

2,400

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้เบาะ

0

0

0

21,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน

0

0

0

4,000

-100 %

0

0

0

0

13,000

-100 %

0

คาจัดซื้อต้กระจกบานเลื่อน

0

0

15,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อต้กระจกบานเลื่อน จํานวน 1 ต้

0

0

0

5,500

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็ก 2 บาน

0

0

11,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็ก 2 บานทึบ

0

0

0

5,500

-100 %

0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องดดฝุ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาจัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

17,100

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเต๊นท นาม ขนาด กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร ง 2.50 เมตร

0

0

119,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน

0

0

0

2,800

-100 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้

0

0

27,000

0

0 %

0

25,400

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะ มบชา

0

0

0

8,500

-100 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะอเนกประ งค

0

18,000

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะเอนกประ งค

0

0

0

18,000

-100 %

0

คาจัดซื้อถังน้ําคลเลอร

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาจัดซื้อพัดลม นาม

0

3,180

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อพัดลม นาม ขนาดใบพัด 24 นิ้ว
อลมิเนียม แบบ ามขา

0

0

8,700

0

0 %

0

คาจัดซื้อพัดลมอุต า กรรม

0

0

0

14,000

-100 %

0

8,800

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน จํานวน 5 ตัว

0

0

0

0

100 %

9,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (เ ล็ก)

0

0

0

0

100 %

4,800

0

0

0

9,500

-100 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน/โต๊ะคอมพิวเตอร

จัดซื้อเก้าอี จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,500
บาท

ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเครื่องตัด ญ้าข้อแข็ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องขยายเ ียงเคลื่อนที่แบบลาก
จง พร้อมไมโครโฟนชนิดไร้ าย จํานวน 1
ชุด

13,000

0

0

0

0 %

0

0

0

22,900

0

0 %

0

คาจัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล

0

0

0

16,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องขยายเ ียง ขนาดกําลัง 550
watt

0

0

0

15,000

-100 %

0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเ ียง

0

0

0

100,000

-100 %

0

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่ ํา รับติดตั้งภายนอก
อาคาร จํานวน 4 ตัว (ราคารวมคาติดตั้ง)

0

0

0

0

100 %

32,000

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว ความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 13,500 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง)

0

0

0

0

100 %

27,000

คาจัดซื้อซิ้งคล้างจาน แบบ 2 ลุม จํานวน
1 ตัว

0

0

0

4,500

-100 %

0

คาจัดซื้อต้กับข้าว ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ต้

0

0

0

4,700

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจัดซื้อต้เย็นขนาด ๙ คิว จํานวน ๑
เครื่อง

0

9,400

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อ ม้อต้มน้ําร้อน

0

0

13,900

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบเข็น จํานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท

11,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบ ะพายข้อแข็ง
จํานวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 9,500
บาท

19,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาด 12 นิ้ว

0

0

0

9,000

-100 %

0

คาจัดซื้อ วานกระแทกไร้ าย 12 v จํานวน
1 เครื่อง

0

0

0

3,500

-100 %

0

คาจัดซื้อ วานไฟฟ้า ขนาดไมต่ํากวา 780
w จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

13,000

-100 %

0

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต
จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

27,500

ต้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป จํานวน 1
เครื่อง

0

0

0

0

100 %

4,000

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ํา รับงาน ํานักงาน

0

0

0

34,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ

0

0

16,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค

16,000

0

0

0

0 %

0

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ํานักงาน

48,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีด มึก(Inkjet)

15,800

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก

0

4,300

12,900

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

12,900

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน
1 เครื่อง (คร ศพด.)

0

0

0

0

100 %

4,300

3,100

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประ งค

0

0

1,400

0

0 %

0

คาจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด ความละเอียดไม
น้อยกวา 2 ล้านพิกเซล ฮารดดิ ก
ความจุ 4 TB (รวมคาติดตั้ง) จํานวน 16 ตัว

0

0

0

100,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ํานักงาน
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
1 ชุด (งานแผน) ชุดละ 17,000 บาท

0

0

0

0

100 %

17,000

จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง (งานป้องกัน+ ัว น้า
ฝ่ายฯ)

0

0

0

0

100 %

5,600

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับ ํานักงาน

0

0

16,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง แกนเนอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก

0

0

4,300

0

0 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

52,529.49

0

0

0

0 %

0

0

0

0

40,000

25 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

230,629.49

34,880

268,100

466,800

181,200

รวมงบลงทุน

230,629.49

34,880

268,100

466,800

181,200

0

0

0

0

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

0

0

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

0

20,000

รวมงานบริหารทั่วไป

8,535,621.99

8,012,210.91

9,310,755.08

12,151,630

13,626,084

699,420

580,523

603,694

744,690

13.73 %

846,960

0

0

0

15,000

60 %

24,000

เงินประจําตําแ นง

42,000

38,500

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

238,560

229,460

264,660

284,520

6.5 %

303,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

320,520

305,250

394,520

484,536

4.93 %

508,416

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
โครงการคาจ้างประเมินผลความพึงพอใจ

100 %

20,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

24,000

22,000

34,000

48,000

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,324,500

1,175,733

1,338,874

1,618,746

1,772,376

รวมงบบุคลากร

1,324,500

1,175,733

1,338,874

1,618,746

1,772,376

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

28,350

34,200

89,450

205,000

-12.2 %

180,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

12,470

13,200

12,900

20,000

0 %

20,000

40,820

47,400

102,350

225,000

65,645

130,346

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

126,002

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาจ้างเ มาบริการคนงานทั่วไป

0

0

0

21,600

-100 %

0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมนา

0

0

0

0

100 %

40,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

80,000

-100 %

0

จ้างเ มาบริการทั่วไป

0

0

0

0

100 %

86,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

200,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

38,400

26,580

0

50,000

-20 %

40,000

0

0

36,950

0

0 %

0

12,400

17,500

11,700

28,400

40.85 %

40,000

116,445

174,426

174,652

190,000

29,499

51,387

45,990

50,000

0 %

50,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

22,650

20,950

19,750

30,000

0 %

30,000

52,149

72,337

65,740

90,000

3,660

4,082

2,829

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,660

4,082

2,829

10,000

15,000

รวมงบดาเนินงาน

213,074

298,245

345,571

515,000

521,400

0

0

0

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

216,400

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

90,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

50 %

15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ ํานักงาน จํานวน 1 ตัว

100 %

2,400
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เก้าอี้ ํานักงาน จํานวน 4 ตัว

0

0

0

0

100 %

7,200

คาจัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน

0

0

0

2,400

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็ก 2 บาน

0

5,500

5,500

0

0 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็กเก็บเอก าร แบบ 4 ลิ้นชัก

0

6,500

15,800

0

0 %

0

ต้เ ล็ก 2 บานทึบ จํานวน 1 ลัง

0

0

0

0

100 %

5,500

โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว

0

0

0

0

100 %

9,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

4,300

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาว
ดํา (18 น้า/นาที)

0

0

7,800

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประ งค

0

0

1,400

0

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดํา (18
น้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

2,600

รวมค่าครุภัณฑ์

0

16,300

30,500

2,400

27,300

รวมงบลงทุน

0

16,300

30,500

2,400

27,300

รวมงานบริหารงานคลัง

1,537,574

1,490,278

1,714,945

2,136,146

2,321,076

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

10,073,195.99

9,502,488.91

11,025,700.08

14,287,776

15,947,160

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

262,500

262,470

305,152

328,200

-100 %

0

3,360

3,080

3,360

3,360

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

68,110

0

47,000

118,440

-100 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

14,000

0

10,000

24,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

347,970

265,550

365,512

474,000

0

รวมงบบุคลากร

347,970

265,550

365,512

474,000

0

0

45,600

52,800

53,000

0

45,600

52,800

53,000

0

0

0

0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-5.66 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการซ้อมแผนดับเพลิงระดับตําบล

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน

58,497

0

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาลในวันปีใ ม

0

0

0

15,000

66.67 %

25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใ ม

0

8,537

14,924

0

0 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวัน งกรานต

0

0

0

0

100 %

25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาล งกรานต

0

9,936

14,904

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอา า มัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

0

92,400

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การดับเพลิง
เบื้องต้น

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นภายใน
โรงเรียน

0

0

0

0

100 %

20,000

58,497

18,473

29,828

107,400

0

19,200

0

0

0 %

0

28,000

4,980

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

110,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุเครื่องแตงกาย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2564

0

0

99,430

57,600

0

รวมค่าวัสดุ

28,000

24,180

99,430

57,600

0

รวมงบดาเนินงาน

86,497

88,253

182,058

218,000

160,000

คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดัน (แรงดันไมน้อย
กวา 112 บาร)

11,600

0

0

0

0 %

0

21,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

32,600

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

32,600

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0 %

0

0

0

30,000

30,000

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑอื่น
คาจัดซื้อกระจกโค้งมน ขนาด 24 นิ้ว

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
อุด นุนงบประมาณใ ้แกศนยเอาชนะยา
เ พติดจัง วัด นองบัวลําภ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

อุด นุนศนยอํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเ พติดจัง วัด นองบัวลําภ
(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
จัง วัด นองบัวลําภ)

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

30,000

0

30,000

30,000

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000

0

30,000

30,000

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

497,067

353,803

577,570

722,000

190,000

19,805

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

19,805

0

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

19,805

0

0

0

0

100 %

30,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การดับเพลิง
เบื้องต้น

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําดับเพลิงแบบ ะพาย ลัง
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000
.-บาท

13,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

13,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

13,000

0

0

0

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

32,805

0

0

0

0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

529,872

353,803

577,570

722,000

190,000

เงินเดือนพนักงาน

296,760

288,610

337,170

362,640

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

180,000

155,300

194,760

206,520

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

476,760

443,910

531,930

569,160

0

รวมงบบุคลากร

476,760

443,910

531,930

569,160

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

476,760

443,910

531,930

569,160

0

0 %

0

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

649,187

633,060

738,070

808,686

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

209,400

100,920

194,400

224,418

-100 %

0

23,267

15,800

33,000

36,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

881,854

749,780

965,470

1,069,104

0

รวมงบบุคลากร

881,854

749,780

965,470

1,069,104

0

3,740

4,200

4,200

15,000

3,740

4,200

4,200

15,000

53,100

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาผ้ประกอบวิชาชีพคร งั กัด
ศพด. องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คากิกรรมพัฒนาผ้เรียน)
ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

0

100 %

36,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)
ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

0

100 %

25,200

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อน)
ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

125,800

13.51 %

142,800

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา)
ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

83,620

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คา นัง ือเรียน) ํา รับศนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

0

100 %

16,800

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาอา ารกลางวัน) ํา รับ
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

362,600

13.51 %

411,600

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาอา ารกลางวัน) ํา รับ
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริ าร วน
ตําบลอุทัย วรรค

0

401,800

403,300

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) ํา รับ
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

0

100 %

16,800
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.อุทัย วรรค

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

58,760

0

0 %

0

200,600

0

0

0

0 %

0

0

139,400

144,500

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จาย นับ นุน ถาน
ศึกษา (คาอา ารกลางวัน)

525,100

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

778,800

541,200

606,560

602,020

1,007,246.14

1,004,345.04

1,094,285.18

1,119,061

รวมค่าวัสดุ

1,007,246.14

1,004,345.04

1,094,285.18

1,119,061

1,140,139

รวมงบดาเนินงาน

1,789,786.14

1,549,745.04

1,705,045.18

1,736,081

1,789,459

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา(คาจัดการเรียนการ อน)
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา(คาจัดการเรียนการ อน)
ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริ าร
วนตําบลอุทัย วรรค

649,320

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

1.88 %

1,140,139
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

2,176,000

2,252,000

0

0

0 %

0

เงินอุด นุน วนราชการ

0

0

2,172,000

0

0 %

0

อุด นุนโครงการ นับ นุนคาใช้จายการ
บริ าร ถานศึกษา (อา ารกลางวัน)
โรงเรียน ังกัด ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( พฐ.)

0

0

0

2,040,000

-100 %

0

อุด นุนโครงการ นับ นุนคาใช้จายการ
บริ าร ถานศึกษา (อา ารกลางวัน)
โรงเรียน ังกัด ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( พฐ.) โรงเรียนในตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

0

100 %

2,044,000

อุด นุน ถานศึกษาโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

120,000

-58.33 %

50,000

อุด นุน ถานศึกษาโครงการเ ริม ร้าง
ทักษะการกีฬาของเด็กนักเรียนและเยาวชน
ในตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมเงินอุดหนุน

2,176,000

2,252,000

2,172,000

2,210,000

2,144,000

รวมงบเงินอุดหนุน

2,176,000

2,252,000

2,172,000

2,210,000

2,144,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4,847,640.14

4,551,525.04

4,842,515.18

5,015,185

3,933,459
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

0

35,740

37,395

50,000

-100 %

0

โครงการวันเด็กแ งชาติ

37,597

0

0

0

0 %

0

โครงการวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

37,597

35,740

37,395

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

37,597

35,740

37,395

50,000

50,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

37,597

35,740

37,395

50,000

50,000

รวมแผนงานการศึกษา

5,361,997.14

5,031,175.04

5,411,840.18

5,634,345

3,983,459

0

0

0

6,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการ ํารวจข้อมลจํานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตว ตามโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0 %

6,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

0

0

34,240

50,000

0 %

50,000

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า
ตามโครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษ ุนัขบ้า

0

12,170

0

0

0 %

0

โครงการนวัตกรรมในการจัดการขยะใ ้มี
คา

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการอบรมคัดแยกขยะชุมชน

0

26,874

0

0

0 %

0

โครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน

0

0

29,600

0

0 %

0

โครงการอบรมอา าปศุ ัตว

0

0

0

0

100 %

20,000

0

39,044

63,840

86,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

15,700

30,000

29,540

50,000

-40 %

30,000

0

5,595

13,900

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

15,700

35,595

43,440

60,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

15,700

74,639

107,280

146,000

146,000

รวมค่าใช้สอย

106,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

50,000

0

0

0

0 %

0

อุด นุนงบประมาณใ ้แก มบ้าน ํา รับ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ ด้าน
าธารณ ุข

0

0

0

0

100 %

240,000

อุด นุน ํา รับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุขใ ้กับ
มบ้านในเขตพื้นที่ตําบลอุทัย วรรค

0

0

240,000

240,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

50,000

0

240,000

240,000

240,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000

0

240,000

240,000

240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

65,700

74,639

347,280

386,000

386,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

65,700

74,639

347,280

386,000

386,000

เงินเดือนพนักงาน

611,340

597,460

692,460

752,040

6.64 %

801,960

เงินประจําตําแ นง

42,000

35,000

42,000

42,000

0 %

42,000

130,320

124,850

142,440

150,362

6.06 %

159,480

เงินอุด นุนเอกชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
7.78 %

ปี 2564

24,000

19,350

16,980

22,268

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

807,660

776,660

893,880

966,670

1,027,440

รวมงบบุคลากร

807,660

776,660

893,880

966,670

1,027,440

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

65,878

144,000

-44.44 %

80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

65,878

144,000

28,068

24,236

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

58,300

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0

0

0

2,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป

0

0

0

0

100 %

5,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

0

0

0

0

100 %

30,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

50,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

100,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

31,152

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

18,554

43,128

30,000

0 %

30,000

โครงการแกอยางมีคุณคา ชราอยาง ม
ศักดิ์ศรี

0

50,000

0

0

0 %

0

0

0

4,970

4,700

112.77 %

10,000

59,220

92,790

106,398

86,700

9,733

10,908

6,800

10,932

-8.53 %

10,000

0

0

0

2,000

400 %

10,000

8,350

6,910

3,950

10,000

0 %

10,000

18,083

17,818

10,750

22,932

0

0

380

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

380

5,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

77,303

110,608

183,406

258,632

210,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

75,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

1,800

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2

0

0

0

1,800

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว

0

1,600

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอก ารแบบตัดตรง
ทําลายครั้งละ 10 แผน

0

0

0

20,000

-100 %

0

คาจัดซื้อต้โชวกระจกวั ดุอลมิเนียม

0

0

0

5,500

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เ ล็กแบบ 2 บานทึบ

0

0

5,500

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร พร้อมเก้าอี้

0

0

0

4,800

-100 %

0

4,700

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2

0

0

0

4,800

-100 %

0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 เครื่อง

0

4,400

0

0

0 %

0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขก

0

0

14,850

0

0 %

0

0

8,690

0

0

0 %

0

16,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อต้เย็น จํานวน 1 ต้
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ํานักงาน (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

0

0

0

17,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน
1 เครื่อง

0

0

0

4,300

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง แกนเนอร ํา รับเก็บงาน
เอก ารทั่วไป

0

0

0

3,200

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประ งค

0

0

1,400

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

22,500

14,690

21,750

61,400

0

รวมงบลงทุน

22,500

14,690

21,750

61,400

0

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนงบประมาณใ ้แก ํานักงานเ ลา
กาชาดจัง วัด นองบัวลําภ
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
อุด นุนงบประมาณใ ้แก ํานักงานกาชาด
จัง วัด นองบัวลําภ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

907,463

901,958

1,099,036

1,306,702

1,257,440

0

0

20,000

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

20,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

20,000

0

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

20,000

0

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

907,463

901,958

1,119,036

1,306,702

1,257,440

362,820

347,980

406,360

462,280

75.7 %

812,240

0

0

0

24,000

-100 %

0

42,000

38,500

38,525

42,000

0 %

42,000

271,340

240,240

414,360

636,708

5.43 %

671,256

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณะ
ประโยชน

0 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
11.89 %

ปี 2564

52,000

44,000

68,775

107,244

120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

728,160

670,720

928,020

1,272,232

1,645,496

รวมงบบุคลากร

728,160

670,720

928,020

1,272,232

1,645,496

0

0

0

0

100 %

30,000

3,970

4,200

4,200

5,000

0 %

5,000

3,970

4,200

4,200

5,000

130,648

121,231.09

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

96,960

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0

0

0

181,600

-88.99 %

20,000

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป

0

0

0

90,280

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

0

0

0

0

100 %

96,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

0

0

0

0

100 %

30,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

30,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

35,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

2,680

8,540

6,460

20,000

0 %

20,000

2,300

30,597

9,360

60,000

-33.33 %

40,000

135,628

160,368.09

112,780

381,880

10,460

19,910

6,330

25,000

0 %

25,000

116,337

46,485

79,449

80,000

0 %

80,000

18,513

45,150

40,455

100,000

-50 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

0

100 %

30,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

10,000

0 %

10,000

5,800

4,550

11,470

20,000

0 %

20,000

0

0

7,400

0

0 %

0

5,825

0

4,980

5,000

0 %

5,000

156,935

116,095

150,084

240,000

1,044

762

424

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,044

762

424

5,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

297,577

281,425.09

267,488

631,880

466,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

206,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุ ํารวจ
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

220,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

5,000

วันที่พิมพ : 17/8/2563 18:10:26

น้า : 35/58

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โต๊ะทํางาน

0

0

4,800

0

0 %

0

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

0

4,400

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบล้อ มุน

0

0

5,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อต้เชื่อมไฟฟ้า

0

0

3,800

0

0 %

0

0

0

6,500

0

0 %

0

วางไฟฟ้า ไร้ าย จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

3,000

วานไฟฟ้า มีระบบกะแทก จํานวน 1
เครื่อง เครื่องละ 7,800 บาท

0

0

0

0

100 %

7,800

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค

0

0

16,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ

0

0

16,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

8,600

0

0 %

0

ครุภัณฑกอ ร้าง

ครุภัณฑโรงงาน
คาจัดซื้อเครืองเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด
9 นิ้ว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน
1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท

0

0

0

0

100 %

4,300

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประ งค

0

0

1,400

0

0 %

0

คาจัดซื้อจอภาพ LED ขนาดไมน้อยวา 19
นิ้ว

0

0

2,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ํานักงาน
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
1 ชุด ชุดละ 17,000 บาท

0

0

0

0

100 %

17,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

4,400

64,900

0

32,100

รวมงบลงทุน

0

4,400

64,900

0

32,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,025,737

956,545.09

1,260,408

1,904,112

2,143,596

1,095,233.28

583,653.97

0

0

0 %

0

0

0

1,313,758.84

0

0 %

0

งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

อุด นุนงบประมาณใ ้แกการไฟฟ้า วน
ภมิภาค าขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนน วรรค
มที่ 4 ายบ้านนายทองเลื่อน พัน นอง
นาง - ที่นานายบุญ เทพจิตร ตําบลอุทัย
วรรค อําเภอนากลาง จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

300,000

อุด นุนงบประมาณใ ้แกการไฟฟ้า วน
ภมิภาค าขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนน วาท
มที่ 2 ายบ้านโนน วาท - บ้านวังประทุม
มที่ 9

0

0

0

300,000

-100 %

0

อุด นุนงบประมาณใ ้แกการไฟฟ้า วน
ภมิภาค าขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อการเกษตรบ้านโนน
วรรค มที่ 4 ายบ้านพอ มัย เกษ วน
จิต ไปเชื่อมตอบ้านชัยมงคล

0

0

0

300,000

-100 %

0

อุด นุนงบประมาณใ ้แกการไฟฟ้า วน
ภมิภาค าขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านทา
อุทัย มที่ 1 ายวัดผาถ้ําฆ้อง - วัดผาผึ้ง

0

0

0

150,000

-100 %

0
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อุด นุนงบประมาณใ ้แกการไฟฟ้า วน
ภมิภาค าขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการอยอาศัย บ้านทา
อุทัย มที่ 1 ํานัก งฆคุ้มทุงโ ภา

0

0

0

150,000

-100 %

0

อุด นุนงบประมาณใ ้แกการไฟฟ้า วน
ภมิภาค าขานากลาง เพื่อจายเป็นคาติดตั้ง
ไฟฟ้า อง วาง าธารณะภายใน มบ้าน
้วยนา ลวง มที่ 6

0

0

0

100,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

1,095,233.28

583,653.97

1,313,758.84

1,000,000

300,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,095,233.28

583,653.97

1,313,758.84

1,000,000

300,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

1,095,233.28

583,653.97

1,313,758.84

1,000,000

300,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,120,970.28

1,540,199.06

2,574,166.84

2,904,112

2,443,596

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการเ ริม ร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการแกอยางมีคุณคา ชราอยางมี
ศักดิ์ศรี

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการครอบครัวเปี่ยม ุขยุค 4 G

0

30,000

0

10,000

-100 %

0

30,000

0

0

0

100 %

10,000

โครงการคายเยาวชนอุทัย วรรครวม
ป้องกันท้องไมพร้อมและยาเ พติด

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผ้ดแล
คนพิการ

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ร้างงาน ร้างราย
ได้

0

0

20,000

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพใ ้กับกลุมอาชีพตัด
เย็บผ้า

0

30,000

0

0

0 %

0

30,000

0

0

0

0 %

0

โครงการครอบครัวอุทัย วรรคอบอุนใจ
ใกล้ชิดพระธรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพใ ้กับกลุมอาชีพ
ตางๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมอาชีพอิ ระผ้พิการตําบล
อุทัย วรรค

0

0

20,000

0

0 %

0

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดคา
นิยมไทย

0

0

20,000

0

0 %

0

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ตรีตําบลอุทัย
วรรค

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพและ ง
เ ริมความเข้มแข็งอยางยั่งยืน

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลอุทัย วรรค

20,000

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผ้นํา ตรี Ladies
อุทัย วรรค

0

0

10,000

0

100 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผ้นํา ตรี Ladies
อุทัย วรรค เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตรี

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผ้ งอายุตําบลอุทัย
วรรค

0

0

50,000

0

0 %

0

โครงการล้อมรัก ร้อยดวงใจ ครอบครัว
อบอุนใจ างไกลปัญ า ังคม

0

0

10,000

0

0 %

0

โครงการเ ริม ร้าง ุขผ้ งวัยตําบลอุทัย
วรรค

0

0

0

0

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอบรมใ ้ความร้เรื่อง ิทธิและ
กฏ มายคนพิการและผ้ดแลคนพิการตําบล
อุทัย วรรค

20,000

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมใ ้ความร้เรื่อง ิทธิและ วัด
ดิการคนพิการและผ้ดแลคนพิการตําบล
อุทัย วรรค

0

0

0

0

100 %

10,000

30,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

130,000

60,000

130,000

110,000

150,000

รวมงบดาเนินงาน

130,000

60,000

130,000

110,000

150,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

130,000

60,000

130,000

110,000

150,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

130,000

60,000

130,000

110,000

150,000

โครงการอุทัย วรรคอา า ร้าง ุขผ้ งวัย
และคนพิการตําบลตําบลอุทัย วรรค

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
เข้ารวมโครการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุน
ไอรัก" ประจําปี 2561 จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

8,100

0

0 %

0

เข้ารวมโครงการเทิดทน ถาบันชาติ ศา นา
พระม ากษํตริย ในการเ ริม ร้างความรัก
ามัคคีและ งเ ริมอัตลักษณ

0

0

21,100

0

0 %

0

เข้ารวมโครงการเทิดทน ถาบันชาติ ศา นา
พระม ากษัตริย ในการเ ริม ร้างความรัก
ามัคคีและ งเ ริมอัตลักษณชุมชน

0

0

0

45,000

-100 %

0

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาท้องถิ่น ัมพันธ

65,454

0

0

0

0 %

0

0

0

0

150,000

-33.33 %

100,000

99,783

0

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติด "อุทัย
วรรคเกม "
โครงการแขงขันกีฬาประชาชน "อุทัย
วรรคเกม "
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาใ ้แกเด็ก
และเยาวชน

0

0

20,000

20,000

0 %

20,000

โครงการอบรมเพื่อตอต้านยาเ พติดใ ้กับ
เยาวชนในตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

โครงการอบรมเพื่อตอต้านยาเ พติดใ ้แก
เยาวชนในตําบลอุทัย วรรค

0

0

20,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

165,237

0

69,200

245,000

140,000

รวมงบดาเนินงาน

165,237

0

69,200

245,000

140,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

165,237

0

69,200

245,000

140,000

0

0

0

20,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการถวายเทียนพรรษาประจําปี

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการศึกษาดงานนอก ถานที่ (โครงการ
เข้าเฝ้าแ ดงความอาลัยกราบถวายพระบรม
ศพพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภมิ
พลอดุลยเดช

103,280

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

103,280

0

0

20,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

103,280

0

0

20,000

20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

103,280

0

0

20,000

20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผ้นําด้านการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน

0

0

20,000

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

20,000

20,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

20,000

20,000

20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0

0

20,000

20,000

20,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

268,517

0

89,200

285,000

180,000

0 %

0

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคาร รือ ถานที่ราชการพร้อม
การกอ ร้าง รือภาย ลังการกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปา มบ้าน
บ้าน นองด้วง มที่ 3

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองคการ
บริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

25,000

198,000

0

0

0 %

0

โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองคการ
บริ าร วนตําบลอุทัย วรรค อําเภอ
นากลาง จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

100,000

249,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

100,000

คาถมดิน

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ
องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค
โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน วน
ตําบล องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการปรับปรุงเ าธงชาติและปรับ
ปรุงบริเวณด้าน น้าที่ทําการองคการบริ าร
วนตําบลอุทัย วรรค

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

40,000

0

0

0

0 %

0

กอ ร้างทอระบายน้ํา ค ล.พร้อมบอพัก
ค ล. บ้านซําขอนแกน มที่ ๕ จาก ี่แยก
ศาลากลาง มบ้าน - นายทองอินทร ชื่นชม

0

0

0

0

100 %

300,000

กอ ร้างทอระบายน้ํา ค ล.พร้อมบอพัก
ค ล. บ้านวังประทุม มที่ 9 ายบ้านนาย
ธวัชชัย เพชรบุญมี - ศาลาประชาคม ม
บ้าน

0

0

0

0

100 %

300,000

กอ ร้างรั้วศนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนน วาท มที่ 2 ายบ้านพอเรือง
พล ตําบลอุทัย วรรค อําเภอนากลาง
จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างถนน คอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโพธิ์ศรี มพร มที่ ๑๑ ายบ้านนาย
ทองแดง ทองบ้านทุม -บ้านนาง อังคณา
โพธิ์ทอง ตําบลอุทัย วรรค อําเภอนากลาง
จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

200,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนน วาท มที่ 2 ายวัดโขลงช้าง
ป่า

174,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านวังประทุม มที่ 9 ายจาก ระน้ํา
นองด้วง - น้าบ้านนาย มร เลขตระโก

173,900

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองด้วง มที่ 3 ายไปอางเก็บ
น้ํา ้วยนา ลวงตอนบน

173,900

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ้วยนา ลวง มที่ 6 ายบ้านนาง
อนงค แ งเ ลา-บ้านนายปฐพี ภนา อน

58,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ้วยนา ลวง มที่ 6 ายบ้านพอ
เรียงชัย - บ้านนาย วาง โพธิผล

115,900

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านซําขอนแกน มที่ 5 ายบ้านครวิรุฬ วัดบ้านซําขอนแกน

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านทาอุทัย มที่ 1 จํานวน 2 ชวง ายบ้าน
นายคําปุน ขันแข็ง -บ้านนางทอง ยาด
แพงศรี -บ้านนายชาย แก้วโ ภา

0

300,000

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านทาอุทัยเ นือ มที่ 12 ายบ้านนาง ม
ญิง กอแก้ว - บ้านนายจรัญ ทํานาเมือง

0

0

300,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านทาอุทัยเ นือ มที่ ๑๒ ายบ้านนาง
รัตนมณี าย ลังวัดศรีอุทัย - โรง ีนาย
วิชิต มาตรแ ง ตําบลอุทัย วรรค อําเภอ
นากลาง จัง วัด นองบัวลําภ จํานวน 2
ชวง

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอ รางถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนน วรรค มที่ 4 ายทิศใต้จากบ้าน
พอ มชายดอนปราบ - ามแยกถนนทาง
ลวงชนบท(ภพระโนนผัก วาน)

0

350,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโพธิ์ศรี มพร
มที่ ๑๑ ายบ้านนาเทียม อมวัน - นาย
ทองกรม โคตรประทุม ตําบลอุทัย วรรค
อําเภอนากลาง จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

106,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านวังประทุม มที่ 9 ายบ้านนายปรีชา
วันธงชัย -บ้านนายพิมพ บทไท ง

0

300,000

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกุงศรี มที่ 10 าย น้าวัด นอง
กุงศรี - บ้านนายคณ - บ้านนายอ้อ อน
น้อย

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองกุงศรี มที่ ๑๐ าย บ้านนายอ้อ
อนน้อย - บ้านนายคํา อนเกร็ดค้อ ตําบล
อุทัย วรรค อําเภอนากลาง จัง วัด นอง
บัวลําภ

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองด้วง มที่ 3 ายบ้านนาย ม
ศักดิ์ ศรีทอง - บ้านนายเพชร ดอนโคตร

0

0

118,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองด้วง มที่ 3 ายไปอางเก็บน้ํา
ลํา ้วยนา ลวงตอนบน

0

0

152,600

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน ้วยนา ลวง มที่ 6 ายบ้านนายคํา
ันต ประเ ริฐผล - บ้านนาย มจิตร ม
ทา ุวรรณ

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายในบริเวณที่ทําการ อบต.อุทัย วรรค

0

0

0

230,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายในบริเวณที่ทําการองคการบริ าร วน
ตําบลอุทัย วรรค อําเภอนากลาง จัง วัด
นองบัวลําภ จํานวน 2 ชวง

0

0

0

0

100 %

220,000

โครงการกอ ร้างทอระบายน้ําคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก พร้อมบอพัก บ้านทาอุทัย ม
ที่ 1 ายบ้านนาย ายัญ พิมพดี - ที่นา
นางบัวลํา อัมพวา

192,215

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้ําคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก พร้อมบอพัก คอนกรีตเ ริม
เ ล็กบ้านทาอุทัยเ นือ มที่ 12 ายบ้าน
นางประเทือง ดอนคุณศรี - นายพิชัย ธิมา
ทา

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างที่จอดรถประจําองคการ
บริ าร วนตําบลอุทัย วรรค อําเภอ
นากลาง จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอ ร้างระบบผลิตกระแ ไฟฟ้า
พลังงานแ ง
อาทิตย (โซลาเซลล) ํา รับระบบประปา
มบ้าน บ้าน นองด้วง มที่ 3 ตําบลอุทัย
วรรค อําเภอนากลาง จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการกอ ร้างรั้วที่ทําการองคการบริ าร
วนตําบลอุทัย วรรค

300,000

0

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างรั้วศนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

150,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างโรงจอดรถประจําที่ทําการ
องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

199,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

59,360

-100 %

0

โครงการขยายเขตถนนพร้อมลง ินคลุก
ถนน ายบ้านซําขอนแกน มที่ 5 -บ้านวัง
ประทุม มที่ 9

0

396,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ทาง
เข้าด้าน น้าที่ทําการ

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารโรงจอดรถ
องคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

150,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนน ค ล. โดยการเ ริม
ผิวแอ ฟัลทติกคอนกรีตบ้านวังประทุม ม
ที่ 9 าย ลัก มบ้านวังประทุม (บ้านนาย
มร เลขตะโก - บ้านนาย ุพจน บําเพ็ญศิล

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
โดยการเ ริมผิวแอ ฟัลทติกคอนกรีต บ้าน
ชัยมงคล มที่ 8 ายศาลากลางบ้าน บ้านนางติ๋ม นามรักษ - บ้านนายนิคม อิน
ทฤชัย

0

0

0

138,400

-100 %

0

เงินชดเชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้าน นองไพบลย มที่ 7 ตําบลอุทัย
วรรค อําเภอนากลาง - บ้านภเขาวงษ ม
ที่ 5 ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จัง วัด
นองบัวลําภ โดยทําการขยายผิวจราจร
คอนกรีต
เ ริมเ ล็กเดิม และเ ริมผิวแอ ฟัลทติก
คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต ทําการ
ขยายผิวจราจรเดิม

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน บ้านทาอุทัย มที่ 1 าย
บ้านนางบัวลี ศรีทาแก - บ้านนาย มใจ ชม
นาวัง ตําบลอุทัย วรรค อําเภอนากลาง
จัง วัด นองบัวลําภ โดยการเ ริมผิวแอ
ฟัลทติก คอนกรีต

0

0

0

0

100 %

327,600

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มบ้าน
บ้าน ้วยนา ลวง มที่ ๖ ายบ้านนายเดช
เ วตวงศ - วัดนา ลวงนามมงคล ต.อุทัย
วรรค อ.นากลาง จ. นองบัวลําภ โดยทํา
การเ ริมผิวแอ ฟัลทติกคอนกรีต

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการปรับปรุงถนนลกรังเพื่อการเกษตร
บ้านชัยมงคล มที่ 8 ายบ้านชัยมงคล ป่า าธารณะบ๊ะออนซอน

200,000

0

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงถนนลกรังเพื่อการเกษตร
บ้าน นองไพบลย มที่ 7 ายดอนตาป่

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรังเพื่อการเกษตร
บ้าน นองไพบลย มที่ 7 ายไรพอ ุมิตร

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรังเพื่อการเกษตร
บ้าน นองไพบลย มที่ 7 าย น้าวัดภ
ถ้วยทอง

0

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรังเพื่อการเกษตร
โดยทําการลง ินคลุก บ้านโนน วรรค มที่
4 จํานวน 3 าย (1)โครงการปรับปรุงถนน
ลกรังเพื่อการเกษตรโดยทําการลง ินคลุก
ายบ้านนาย มัย เกษ วนจิตร - ที่นานาง
อุต า ภแผลงทอง (2)โครงการปรับปรุง
ถนนลกรังเพื่อการเกษตรโดยทําการลง ิน
คลุก ายที่นานายคร ตอแก้ว (3)โครงการ
ปรับปรุงถนนลกรังเพื่อการเกษตรโดยทํา
การลง ินคลุก ายที่นานายบุญเลี้ยง เทพ
จิตร

0

0

323,400

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลกรังภายใน มบ้าน
โดยการลง ินคลุกบ้านทาอุทัย จํานวน 2
าย (1) ายบ้านพอชาย - ํานัก งฆถ้ํา
พระ (2) ายจากบ้านนายประวิตร แพง
น้อย - บ้านนายวีระศักดิ์ แก้วโ ภา

0

0

62,000

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงถนน ินคลุก ายบ้านโพธิ์
ศรี มพร มที่ 11 - ป่า าธารณะประโยชน
(บ๊ะออนซอน)

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงระบบประปา มบ้าน
นองด้วง มที่ 3 ตําบลอุทัย วรรค อําเภอ
นากลาง จัง วัด นองบัวลําภ โดยทําการ
ติดตั้งถังกรอง นิมเ ล็ก รปทรงกระบอก

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประ งคบ้าน
ชัยมงคล มที่ 8 ตําบลอุทัย วรรค อําเภอ
นากลาง จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการปรับปรุงศนยอาฮีน ตําบลอุทัย
วรรค อําเภอนากลาง จัง วัด นองบัวลําภ

0

0

0

0

100 %

100,000

งานซอมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก บ้าน นองด้วง มที่ 3 ายบ้านนาง
นจันทร ืบพิมาย - บ้านนายเยี่ยม ศรี
โท

0

0

20,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,050,915

1,544,000

976,000

3,027,760

4,153,600

รวมงบลงทุน

2,050,915

1,544,000

976,000

3,027,760

4,153,600

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,050,915

1,544,000

976,000

3,027,760

4,153,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,050,915

1,544,000

976,000

3,027,760

4,153,600
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ประมาณการ

ปี 2561
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ปี 2563
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ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการเกษตรอินทรียแบบวิถีพอเพียง

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการอบรมความร้ใ ้แกเกษตรตําบล
อุทัย วรรค เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพการผลิต
พืชตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการอบรมทําปุย มักชีวภาพใ ้แก
เกษตรกรในตําบล

0

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

80,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

80,000

20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

0

80,000

20,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการการบริ ารจัดการน้ําตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน)
ขององคการบริ าร วนตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

50,000

-100 %

0

4,920

5,000

5,000

10,000

0 %

10,000

28,240

26,475

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม

0

0

19,916

20,000

-50 %

10,000

โครงการอบรมเพาะพันธต้นกล้าป่าไม้พื้น
ถิ่น

0

0

0

20,000

-50 %

10,000

โครงการอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพการเกษตร
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

20,000

0

0 %

0

โครงการอบรมอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0

0

0

50,000

-40 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

33,160

31,475

44,916

150,000

60,000

รวมงบดาเนินงาน

33,160

31,475

44,916

150,000

60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

33,160

31,475

44,916

150,000

60,000

โครงการปลกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการฝึกอบรมอา า มัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
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33,160

31,475

44,916

230,000

80,000

117,008

105,952

119,216

175,429

2.61 %

180,000

0

0

4,464

61,927

-88.21 %

7,300

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

5,716,000

6,040,500

6,634,900

7,491,600

4.29 %

7,813,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,732,800

1,941,600

2,076,800

2,592,000

-3.7 %

2,496,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

120,000

120,000

116,500

150,000

0 %

150,000

37,628.5

28,976.3

0

266,349

-26.32 %

196,245

99,576

99,846

0

0

0 %

0

รายจายตามข้อผกพัน

0

0

99,900

0

0 %

0

โครงการดําเนินงานระบบ ลักประกัน
ุขภาพในระดับท้องถิ่นขององคการบริ าร
วนตําบลอุทัย วรรค

0

0

0

125,000

0 %

125,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0

0

0

30,000

66.67 %

50,000

175,000

185,000

195,000

214,000

-1.4 %

211,000

7,998,012.5

8,521,874.3

9,246,780

11,106,305

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
รวมงบกลาง

11,228,745
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ยอดต่าง (%)
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รวมงบกลาง

7,998,012.5

8,521,874.3

9,246,780

11,106,305

11,228,745

รวมงบกลาง

7,998,012.5

8,521,874.3

9,246,780

11,106,305

11,228,745

รวมแผนงานงบกลาง

7,998,012.5

8,521,874.3

9,246,780

11,106,305

11,228,745

รวมทุกแผนงาน

29,539,802.91

27,561,612.31

31,542,489.1

40,000,000

40,000,000

น้า : 1/121
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร
อํา ภอ นา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,626,084 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,700,884 บาท

รวม

2,830,320 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 244,800 บาท และ งิน าตอบแทนราย ดือนรอง
นาย
อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท
/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล และ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 แ ้ไ พิ่ม
ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย อง าร
บริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท และ งิน าตอบแทนประจํา
ตําแ นงรองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2
อัตราๆ ละ 880 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่
ี่ยว ้อง

งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท และ งิน าตอบแทนพิ ศษรอง
นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่
ี่ยว ้อง
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน จํานวน 12
ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่
ี่ยว ้อง
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
จํานวน

2,145,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือนประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล 11,220 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน งิน า
ตอบแทนราย ดือนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล 9,180 บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน งิน าตอบแทนราย
ดือน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล อัตราๆ ละ 7,200
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน งิน าตอบแทนราย ดือน
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล 7,200
บาท/ ดือน จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่
ี่ยว ้อง

น้า : 4/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ท้องถิ่นประจําป 14 อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1)ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล (2)รองปลัดอง ารบริ าร วน
ตําบล (3) ัว น้า ํานั ปลัด (4) ัว น้าฝ่ายบริ ารงานทั่วไป
(5)นั ทรัพยา รบ ล (6)นั วิชา ารศึ ษา (7)นั ป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย (8)นิติ ร (9)นั วิ ราะ นโยบายและ
แผน (10) ร ศ.1 จํานวน 3 อัตรา (11) จ้าพนั งานธร าร (12
) จ้าพนั งาน าธารณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 25423.จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ป
งบประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)

รวม

6,870,564 บาท

จํานวน

4,479,036 บาท

น้า : 5/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) าตอบแทนราย ดือนปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ระดับ
ลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 84,000 บาท
(2) งิน พิ่ม าร รองชีพ จ้าพนั งาน าธารณ ในอัตรา ดือนละ
2,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจํา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
2) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ าร
ใ ้ ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน าตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 และ นัง ือ ํานั
งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
มภาพันธ 2548 รื่องแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า
ตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ ้ ้าราช าร รือ
พนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน าตอบแทน
ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นง)

จํานวน

108,000 บาท

น้า : 6/121
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งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 7,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
(3) ัว น้า ํานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
(4) ัว น้าฝ่ายบริ ารงานทั่วไป ในอัตรา ดือนละ 1,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 18,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3.ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช ารและล จ้างประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553

จํานวน

186,000 บาท
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าตอบแทนพนั งานจ้าง
(1) พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,113,528
บาท ได้แ
1.ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร จํานวน 1 อัตรา
2.พนั งาน ับรถยนต (รถยนต วน ลาง) จํานวน 1 อัตรา
3.พนั งาน ับรถยนต (รถบรรท ยะ) จํานวน 1 อัตรา
4.พนั งาน ับรถยนต (รถรับ ง ด็ ล็ ) จํานวน 1 อัตรา
5.พนั งาน ับรถยนต (รถบรรท น้ํา) จํานวน 1 อัตรา
6.ผ้ดแล ด็ (ทั ษะ) จํานวน 1 อัตรา
7.ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1
อัตรา
8.ผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 อัตรา
(2) พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 7
อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 756,000 บาท ได้แ
1. นงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
2.ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)

จํานวน

1,869,528 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
(1) พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 144,000 บาท
(2) พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3. นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง และพนั งานจ้าง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)

จํานวน

228,000 บาท

น้า : 9/121
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งบดาเนินงาน

รวม

3,724,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

1. พื่อจาย ป็น าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง รป รอง วนท้องถิ่น ชน า บี้ยประชม าพา นะ า
ตอบแทน ารออ ้อ อบใน าร อบแ ง ัน ัด ลือ าตรวจ ํา
ตอบ ป็น งิน 30,000 บาท
2. พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนท้องถิ่น ป็น
งิน 60,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย าร ัด ลือ
พนั งานและล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
า ชาบ้าน
จํานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น รือ นัง ือ ั่ง าร
ตางๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

40,000 บาท

รวม

2,511,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1.พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาใน าร ําจัด ยะ
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร อาทิ ชน า ําจัด
ยะ า ําจัด ิ่งปฏิ ล ฯลฯ
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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าจ้าง มาบริ ารทั่วไป

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

182,400 บาท

- พื่อจาย ป็น าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป
นัง ือ าธรรม นียมตางๆ าระวางบรรท าโฆษณาและ ผย
แพร า บี้ยประ ัน า ําจัด ิ่งปฏิ ล าใช้จายใน ารดํา นิน ดี
ตาม ําพิพา ษา าจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารทั่วไป (งาน าธารณ )
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทั่วไป (งาน าธารณ ) จํานวน 1
อัตรา
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารทั่วไป (ผ้ดแล ด็ )
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทั่วไป (ผ้ดแล ด็ ) จํานวน 2
อัตรา
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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าจ้าง มาบริ ารพนั งานท้ายรถ ยะ

จํานวน

192,000 บาท

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารพนั งานท้ายรถ ยะ จํานวน 2
อัตรา
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารพนั งานประจํารถบรรท น้ํา
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารพนั งานประจํารถบรรท
น้ํา จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย จํานวน 1
อัตรา
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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าจ้าง มาบริ าร วช รประจํารถ ้ชีพ- ้ภัย

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

469,200 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร วช รประจํารถ ้ชีพ - ้
ภัย จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ าร นวย ้ชีพ- ้ภัย
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร นวย ้ชีพ - ้ภัย จํานวน 5
อัตรา
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
า ชา รื่องถาย อ าร
- พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13
ันยายน 2560 รื่อง าร ชาและ ารจ้าง มาบริ ารที่มี วามจํา
ป็นตอ นื่อง
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า ชาพื้นที่ วปไซต

จํานวน

7,000 บาท

าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมนา

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ัมมนา จํานวน 300,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
าบริ ารพื้นที่ ็บ ้อมลระบบ ารบรรณอิ ล็ ทรอนิ

จํานวน

7,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาพื้นที่ วปไซต
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น าบริ ารพื้นที่ ็บ ้อมลระบบ ารบรรณอิ ล
ทรอนิ
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จํานวน

30,000 บาท

าใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น รือ มาชิ ภาท้อง จํานวน
ถิ่นใน รณี รบวาระ รือ รณีแทนตําแ นงที่วาง

480,000 บาท

- พื่อ ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ํา รับ รณี
นวยงานอื่น รือบ ลภายนอ ้าดงาน รือ ยี่ยมชมอง ๋์ ร
ป รอง วนท้องถิ่น รือตรวจราช าร และ าใช้จายใน ารจัด
ประชมราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พื่อจาย ป็น า
อา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช าร ององ ๋์ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น
รือ มาชิ ภาท้องถิ่นใน รณี รบวาระ รือ รณีแทนตําแ นงที่
วางตามที่ ฎ มาย ํา นด โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด
ถานที่ าวั ด รื่อง ียน และอป รณ าถาย อ าร า ิ่ง
พิมพ า ชาอป รณตางๆ าป้ายโ รง ารป้ายประชา
ัมพันธ าตอบแทน ณะ รรม าร และ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา
- พือจาย ป็น งิน าพานพมดอ ไม้ พานประดับพมดอ ไม้ พาน
พม งินพมทอง รวยดอ ไม้ พวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้า
ดอ ไม้ รือพวงมาลา ํา รับวางอน าวรีย รือใช้ใน ารจัด
งาน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติในวโร า ตางๆ
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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โ รง ารอบรม ณธรรม รือจริยธรรมใ ้แ บ ลา ร อง อง าร จํานวน
บริ าร วนตําบลอทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรม
ณธรรม รือจริยธรรมใ ้แ ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง และ
ประชาชน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559.
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 72 ลําดับ
ที่ 12)

น้า : 17/121

20,000 บาท

น้า : 18/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

าบํารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ รณี
ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม
แซมบํารงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจ้าง มาแรงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

150,000 บาท

น้า : 19/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ด ํานั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มดบัญชี มดประวัติ ้าราช าร แบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ

รวม

528,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

น้า : 20/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

วั ดไฟฟ้าและวิทย

จํานวน

34,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดไฟฟ้าและวิทย ประ ภทวั ด งทน ประ ภท
วั ด ิ้น ปลือง วั ดประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด ราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ า
วั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ไมโ รโฟน ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยทรานซิต ตอรและชิ้น วน
วิทย ล ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย อม ดน ซอร า
ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
ํา รับวิทย รื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ
ลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ
วั ดงานบ้านงาน รัว
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดงานบ้านงาน รัว ประ ภทวั ด ง
ทน ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้
ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ
ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด แ ้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ งา โองน้ํา ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่อง
ตีไ ไฟฟ้า รื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ง ้าว
ไฟฟ้า ระติดน้ําร้อน ระติดน้ําแ ็ง ถังแ ๊ ผงซั ฟอ บ น้ํายา
ดับ ลิ่น แปรง ไม้ วาด ง ม้ง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ม ผ้าปโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ

น้า : 21/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

วั ด อ ร้าง

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด อ ร้าง ประ ภทวั ด งทน ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง และประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรง รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า
น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ตะป ล็ ้น แปรงทา ี ปน
าว ทอน้ําและอป รณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
วั ดยานพา นะและ น ง
จํานวน

12,500 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดยานพา นะและ น ง ประ ภทวั ด ง
ทน ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง และประ ภทอป รณประ อบและ
อะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ และรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน ไ วง ประแจ แมแรง ญแจปา
ตาย ญแจ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัดซ ระจ โ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวย
จาจร ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อตและ ร ายไมล พลา ฟลม
รองแ ง บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา แบต ตอร
รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ บร อาจาจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มอง ้าง รถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ

น้า : 22/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด าร ษตร ประ ภทวั ด งทน ประ ภทวั ด
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน ียว ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มน จานพรวน รื่องดั แมลง ตะแรงรอน บนโธ ป๋ย ยา
ป้อง ันและ ําจัดศัตรพืชและ ัตว พันธ ัตวป และ ัตวน้ํา วั ด
พาะชํา อป รณใน าร ยายพันธพืช ชน ใบมีด ชือ ผ้ใบ รือ
ผ้าพลา ติ น้า า ป้อง ันแ ๊ พิษ ฯลฯ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรง รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน แ ๊ งต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
รื่อง ถาน ๊าซ ฯลฯ
วั ด าร ษตร

- พื่อจาย ป็น าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ด ง
ทน ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้
ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง
ียนภาพ ล้องและระวิงใ ฟลมภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ล้องถายรป พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม
มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รป ี รือ าวดําที่ได้จา
ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ

น้า : 23/121
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน ประ ภท
วั ด ิ้น ปลือง ประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึง ราย
จาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย
รือตอชดไม ิน 20,000 บาท รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card)Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Car
d) ป็นต้น รื่องอานและบันทึ ้อมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ฯลฯ
วั ด รื่องดับ พลิง
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ด รื่องดับ พลิง ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ถังดับ พลิง ล บอลดับ
พลิง ฯลฯ
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วั ด ํารวจ
- พื่อจาย ป็น าวั ด ํารวจ ประ ภทวั ด งทน รวมถึง รายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อ
จัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า
น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน บันได
อลมิ นียม รื่องมือแ ะ ลั รื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

จํานวน

6,500 บาท

รวม

505,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าไฟฟ้าใน ํานั งาน รวมถึง าใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร
แ ้ไ ปัญ า า าธารณปโภ ้างชําระ
าบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

181,200 บาท

รวม

181,200 บาท

จํานวน

9,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 5 ตัว ตัวละ 1,800
บาท
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ
จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ( ล็ )
จํานวน

4,800 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม รวมถึง าใช้จาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ื่อ ารโทร มนา ม ชน าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบและ าใช้บริ ารอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ทอร
น็ต ารดและ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม และใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้
ใช้บริ ารดัง ลาวและ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร า
วิทย ื่อ าร าวิทยติดตามตัว าโทรภาพ (โทร าร) า ื่อ าร
ผานดาว ทียม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 5 ตัว

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ( ล็ )
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ

น้า : 26/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

รภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
จัดซื้อ ล้องโทรทัศนวงจรปดชนิด รือ ายแบบมมมอง งที่ ํา รับ
ติดตั้งภายนอ อา าร จํานวน 4 ตัว (รา ารวม าติดตั้ง)

จํานวน

32,000 บาท

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv นาด 40 นิ้ว จํานวน
วามละ อียดจอภาพ 1920x1080 พิ ซล จํานวน 2 รื่อง รื่อง
ละ 13,500 บาท (รา ารวม าติดตั้ง)

27,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ล้องโทรทัศนวงจรปดชนิด รือ ายแบบ
มมมอง งที่ ํา รับติดตั้งภายนอ อา าร จํานวน 4 ตัว 4 ตัว
(รา ารวม าติดตั้ง)
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 19 ลําดับที่ 3 )

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV นาด 40 นิ้ว วามละ อียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิ ซล จํานวน 2 รื่อง รื่องละ 13,500
บาท (รา ารวม าติดตั้ง)
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ป 2562(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563
น้าที่ 19 ลําดับที่ 5 )
รภัณฑโรงงาน
รื่อง ํา นิดไฟฟ้า นาด 5 ิโลวัตต จํานวน 1 รื่อง

จํานวน

27,500 บาท

จํานวน

4,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง ํา นิดไฟฟ้า นาด 5
ิโลวัตต จํานวน 1 รื่อง
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ป 2562 (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 103 ลําดับที่ 66 )
ต้ ชื่อมไฟฟ้า นาด 300 แอมป จํานวน 1 รื่อง
- พื์อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ชื่อมไฟฟ้า นาด 300 แอมป จํานวน 1
รื่อง
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ป 2562 (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 102 ลําดับที่ 63 )
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รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank จํานวน
Printer) จํานวน 1 รื่อง ( ร ศพด.)
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 รื่อง ( ร ศพด.)
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ป 2563
รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน (จอภาพ นาดไมน้อย วา จํานวน
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชด (งานแผน) ชดละ 17,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั
งาน (จอภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชด (งาน
แผน) ชดละ 17,000 บาท
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ป 2563
จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 2 รื่อง (งาน
ป้อง ัน+ ัว น้าฝ่ายฯ)

4,300 บาท

17,000 บาท

จํานวน

5,600 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19
นิ้ว จํานวน 2 รื่อง (งานป้อง ัน+ ัว น้าฝ่ายฯ)
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ป 2563
าบํารงรั ษาและปรับปรง รภัณฑ
าบํารงรั ษาและปรับปรง รภัณฑ
- พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษาและปรับปรง รภัณฑ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,321,076 บาท

รวม

1,772,376 บาท

รวม

1,772,376 บาท

จํานวน

846,960 บาท

รายจายอื่น
โ รง าร าจ้างประ มินผล วามพึงพอใจ
- พื่อจาย ป็น า ํารวจ วามพึงพอใจใน ารใ ้บริ าร าธารณะ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว141
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2548 รื่องซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ าร
ํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ แ ้า
ราช าร พนั งานและล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
วบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรง งิน ดือนประจําป ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( อง ลัง) จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12
ดือน ดังนี้
(1) ผ้อํานวย าร อง ลัง (2) นั วิชา ารจัด ็บรายได้ (3) จ้า
พนั งานพั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) งิน พิ่ม าร รองชีพ จ้าพนั งานพั ด ในอัตรา ดือนละ 2,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจํา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ผ้อํานวย าร อง ลัง ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)
3.พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช ารและล จ้างประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
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าจ้างล จ้างประจํา

จํานวน

303,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ และ
งินปรับปรง งิน ดือนประจําป ใ ้แ ล จ้างประจํา ตําแ นง นั
วิชา าร าร ลัง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน) อง
อง ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร
าตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

508,416 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ จํานวน 3
อัตรา จํานวน 12 ดือน ได้แ (1) ผ้ชวยนั วิชา าร งินและ
บัญชี (2) ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ (3) ผ้ชวย จ้าพนั งาน
พั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)

น้า : 31/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน ได้แ (1) ผ้ชวย จ้า
พนั งานจัด ็บรายได้ (2) ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3. นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง และพนั งานจ้าง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
4.พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

จํานวน

48,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

521,400 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

1. พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนท้องถิ่น ป็น
งิน 30,000 บาท
2. พื่อจาย ป็น าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดภา รัฐ อาทิ ชน บ ล
รือ ณะ รรม ารซื้อ รือจ้าง บ ล รือ ณะ รรม ารดํา นิน
งานจ้างที่ปรึ ษา ดํา นินงานจ้างออ แบบ รือ วบ ม อ
ร้าง ป็น งิน 150,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย าร ัด ลือ
พนั งานและล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1.พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

216,400 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

86,400 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
-- พื่อจาย ป็น าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป
นัง ือ าธรรม นียมตางๆ าระวางบรรท าโฆษณาและ ผย
แพร า บี้ยประ ัน า ําจัด ิ่งปฏิ ล าใช้จายใน ารดํา นิน ดี
ตาม ําพิพา ษา าจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมนา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ัมมนา จํานวน 300,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
จ้าง มาบริ ารทั่วไป
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทั่วไป จํานวน 1
อัตรา (7200x12=86,400)
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จํานวน

40,000 บาท
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าบํารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ รณี
ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม
แซมบํารงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) าจ้าง มาแรงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 36/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ด ํานั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มดบัญชี มดประวัติ ้าราช าร แบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ

รวม

90,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 37/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

วั ดโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็น าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ด ง
ทน ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้
ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง
ียนภาพ ล้องและระวิงใ ฟลมภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ล้องถายรป พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม
มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รป ี รือ าวดําที่ได้จา
ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯล

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 38/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

วั ด อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน ประ ภท
วั ด ิ้น ปลือง ประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึง ราย
จาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย
รือตอชดไม ิน 20,000 บาท รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นต้น รื่องอานและบันทึ ้อมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 39/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

15,000 บาท

รวม

27,300 บาท

รวม

27,300 บาท

้าอี้ ํานั งาน จํานวน 1 ตัว

จํานวน

2,400 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 1 ตัว
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ
้าอี้ ํานั งาน จํานวน 4 ตัว

จํานวน

7,200 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 4 ตัว
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ
ต้ ล็ 2 บานทึบ จํานวน 1 ลัง

จํานวน

5,500 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ล็ 2 บานทึบ จํานวน 1 ลัง
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ป 2562
โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว

จํานวน

9,600 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ํานั งาน

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ

น้า : 40/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18 น้า/นาที) จํานวน 1
รื่อง

จํานวน

2,600 บาท

รวม

190,000 บาท

รวม

160,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18
น้า/นาที) จํานวน 1 รื่อง
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ป 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ
นับ นน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ อา า
มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 มภาพันธ 2560 รื่อง ลัด ณฑและวิธี ารปฏิบัติ
ํา รับอง รป รอง วนท้องถิ่นใน ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนท้องถิ่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระราช
บัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550

น้า : 41/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารซ้อมแผนดับ พลิงระดับตําบล
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารโ รง ารซ้อมแผน
ดับ พลิงระดับตําบลแ ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร
วนตําบล พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง และ
ประชาชน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็นไป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 62 ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลในวันปใ ม จํานวน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลในวันปใ ม ใ ้ ับประชาชนและ
บ ลา ร ององ ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่
อบรม าใช้จายในพิธี ปดและปด ารฝึ อบรม าวั ด รื่อง
ียน และอป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 2

น้า : 42/121

25,000 บาท

น้า : 43/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลวัน
ง รานต
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลในวัน ง รานต ใ ้ ับประชาชน
และบ ลา ร ององ ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร โดยมี า
ใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง
ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปดและปด ารฝึ อบรม า
วั ด รื่อง ียน และอป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จาย
ใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า
อา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 3

จํานวน

25,000 บาท

น้า : 44/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้ ารดับ พลิง บื้องต้น
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้
ารดับ พลิง บื้องต้นใ ้แ ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง และ
ประชาชน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็นไป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 7 )

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 45/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง ารอบรม ารดับ พลิง บื้องต้นภายในโรง รียน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรม ารดับ พลิง
บื้องต้นภายในโรง รียนใ ้แ ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง และ
ประชาชน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็นไป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 62 ลําดับที่ 10 )

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 46/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
อด นนศนยอํานวย ารป้อง นั และปราบปรามยา พติดจัง วัด
นองบัวลําภ (โ รง ารป้อง นั และแ ้ไ ปัญ ายา พติดจัง วัด
นองบัวลําภ)
- พื่อจาย ป็น งินอดดนนงบประมาณใ ้แ ศนยอํานวย ารป้อง ัน
และปราบปรามยา พติดจัง วัด นองบัวลําภ (โ รง ารป้อง ัน
และแ ้ไ ปัญ ายา พติดจัง วัด นองบัวลําภ)
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง ือ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แ ้ไ รั้งที่ 1/2562 น้าที่ 5 ลําดับ
ที่ 1 )

น้า : 47/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,933,459 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,789,459 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

649,320 บาท

จํานวน

36,120 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า ิ รรม
พัฒนาผ้ รียน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า ิ รรมพัฒนาผ้ รียน) ํา รับศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.อทัย วรร ( ด็ ล็ 3-5 ป 84 น อัตราจัด รร 430
บาท/ป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วน6ท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แ ้ไ รั้งที่ 1/2562
น้าที่ 4 ลําดับที่ 4 )

น้า : 48/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า รื่องแบบ
นั รียน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา า รื่องแบบนั รียน) ํา รับศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.อทัย วรร ( ด็ ล็ 3-5 ป 84 น อัตราจัด รร 300
บาท/ป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วน6ท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แ ้ไ รั้งที่ 1/2562
น้าที่ 4 ลําดับที่ 3 )

จํานวน

25,200 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน จํานวน
าร อน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน าร อน) ํา รับศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.อทัย วรร ( ด็ ล็ 2-5 ป 84 น อัตราจัด รร 1,700
บาท/ป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วน6ท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 65 ลําดับที่ 1 )

น้า : 49/121

142,800 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า นัง ือ รียน) จํานวน
ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า นัง ือ รียน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.อทัย วรร ( ด็ ล็ 3-5 ป 84 น อัตราจัด รร 200 บาท/ป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วน6ท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แ ้ไ รั้งที่ 1/2562
น้าที่ 4 ลําดับที่ 1 )

น้า : 50/121

16,800 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าอา าร ลาง จํานวน
วัน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าอา าร ลางวัน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.อทัย วรร ( ด็ ล็ 84 น อัตราจัด รร 20 บาท จํานวน 245
วัน)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วน6ท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

น้า : 51/121

411,600 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าอป รณ าร จํานวน
รียน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา าอป รณ าร รียน) ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.อทัย วรร ( ด็ ล็ 3-5 ป 84 น อัตราจัด รร 200 บาท/ป)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วน6ท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แ ้ไ รั้งที่ 1/2562
น้าที่ 3 ลําดับที่ 2 )

น้า : 52/121

16,800 บาท

น้า : 53/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
1. พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง ํา รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ อบต.อทัย วรร ( ด็ ล็ 84 น
อัตราจัด รร 7.37 จํานวน 260 วัน
2. พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง ํา รับโรง รียน
ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน พฐ
. (โรง รียนในตําบลอทัย วรร ) อัตราจัด รร 7.37 จํานวน 260
วัน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งินอด นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รวม

1,140,139 บาท

จํานวน

1,140,139 บาท

น้า : 54/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,144,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,144,000 บาท

อด นนโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร จํานวน
ลางวัน) โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.)
โรง รียนในตําบลอทัย วรร

2,044,000 บาท

งินอด นน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นน าใช้จาย าร
บริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ต
พื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.) โรง รียนในตําบลอทัย
วรร (จํานวน 511 น อัตรา นละ 20 บาท จํานวน 200 วัน)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งินอด นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย และ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่นที่ ี่ยว ้องตางๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 67 ลําดับที่ 10)

น้า : 55/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

อด นน ถานศึ ษาโ รง ารพัฒนาศั ยภาพนั รียนในตําบลอทัย
วรร
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับ ถานศึ ษาในตําบลอทัย
วรร พื่อดํา นินโ รง ารพัฒนาศั ยภาพนั รียนในตําบลอทัย
วรร จํานวน งิน 50,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งินอด นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 66 ลําดับที่ 5)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 56/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

อด นน ถานศึ ษาโ รง าร ริม ร้างทั ษะ าร ีฬา อง ด็ นั
รียนและ ยาวชนในตําบลอทัย วรร
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับ ถานศึ ษาในตําบลอทัย
วรร พื่อดํา นินโ รง าร ริม ร้างทั ษะ าร ีฬา อง ด็ นั
รียนและ ยาวชนในตําบลอทัย วรร ๋ จํานวน งิน 50,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง
ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งินอด นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 66 ลําดับที่ 6)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 57/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:56

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

386,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

146,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

106,000 บาท

โ รง าร ํารวจ ้อมลจํานวน ัตวและ ึ้นทะ บียน ัตว ตามโ รง าร จํานวน
ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ นั บ้า

6,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารวัน ด็ แ งชาติ
- พื่์อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารวัน ด็ แ ง
ชาติ ชน ารับรอง าใช้จาย ี่ย ับ ถานที่และ าใช้จายอื่นๆ ที่
จํา ป็นและ ี่ยว ้อง าใช้จายใน ารประ วด รือแ ง ัน าจ้าง
มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ ารแ ดง และ าใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธงานและ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว
้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 67 ลําดับที่ 9)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร ํารวจ ้อมลจํานวน ัตวและ ึ้น
ทะ บียน ัตว ตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร
พิษ นั บ้า

น้า : 58/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารฉีดวั ซีนป้อง ันโร พิษ นั บ้า
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารฉีดวั ซีนป้อง ันโร พิษ นั
บ้า ชน าวั ด าป้ายโ รง าร าวั ซีน าใช้จายอื่นๆ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ าร าธารณ พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติ วบ มโร ติดตอ พ.ศ. 2558
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง แนวทาง าร
ดํา นินโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั
บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้า
ฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี พิ่ม ติม
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 78 ลําดับที่ 1)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 59/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารนวัต รรมใน ารจัด าร ยะใ ้มี า
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารนวัต รรมใน าร
จัด าร ยะใ ้มี า โดยมี าใช้จายประ อบด้วย โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าวั ดอป รณที่จํา ป็นใน ารจัดโ รง าร า
วั ด าป้ายโ รง าร ป้ายประชา ัมพันธ ป้ายรณรง า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าน้ําดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นิน
โ รง าร าจ้าง มาบริ าร และ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ
ี่ยว ้องใน ารจัดโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตลา ม 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0810.5/ว 0263
ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง แนวทาง ารรวม ลมพื้นที่ใน
ารจัด าร ยะมลฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้ง
ที่ 3/2563 น้าที่ 9 ลําดับที่ 1)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 60/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารอบรมอา าปศ ัตว

จํานวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดงานบ้านงาน รัว ประ ภทวั ด ง
ทน ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้
ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน ถง
มือ น้า า ฯลฯ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารอบรมอา าปศ ัตว โดยมี าใช้
จายประ อบด้วย โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดอป รณที่
จํา ป็นใน ารจัดโ รง าร าวั ด าป้ายโ รง าร ป้ายประชา
ัมพันธ ป้ายรณรง าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
น้ําดื่ม น้ําใช้ใน ารดํา นินโ รง าร าจ้าง มาบริ าร และ า
ใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว ้องใน ารจัดโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ าร าธารณ พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติ วบ มโร ติดตอ พ.ศ. 2558
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง แนวทาง าร
ดํา นินโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั
บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้า
ฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี พิ่ม ติม
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 7 ลําดับที่ 1)
ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงาน รัว

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร ประ ภทวั ด งทน วั ด
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ อาทิ ชน น้ํายาพน มอ
วัน ทรายอะ บท รือ าร มี ําจัดยงลาย ฯลฯ

น้า : 61/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

งินอด นน อ ชน
อด นนงบประมาณใ ้แ มบ้าน ํา รับดํา นินงานตามโ รง าร
พระราชดําริ ด้าน าธารณ
- พื่อจาย ป็น งินอด นนงบประมาณใ ้แ มบ้านในตําบลอทัย
วรร ํา รับดํา นินงานตามโ รง ารพระราชดําริ ด้าน าธารณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้าที่ 78 ลําดับที่ 3)

น้า : 62/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
วบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรง งิน ดือนประจําป ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( อง วั ดิ าร ัง ม) จํานวน 2
อัตรา จํานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) ผ้อํานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม (2) นั พัฒนาชมชนชํานาญ
าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)

รวม

1,257,440 บาท

รวม

1,027,440 บาท

รวม

1,027,440 บาท

จํานวน

801,960 บาท

น้า : 63/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

159,480 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
1.ผ้อํานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)
3.พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช ารและล จ้างประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ จํานวน 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน ได้แ (1) ผ้ชวย จ้าพนั งานพัฒนา
ชมชน จํานนวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)

น้า : 64/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน ได้แ (1) ผ้ชวย จ้า
พนั งานพัฒนาชมชน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3. นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง และพนั งานจ้าง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
4.พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

จํานวน

24,000 บาท

น้า : 65/121
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

210,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปแ พนั งาน วนท้องถิ่น ป็น งิน 30,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนท้องถิ่น
2. าตอบแทนอา า มั รบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา ป็น
งิน 50,000 บาท
- พื่อ ป็น าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ
นน ารปฏบัติ น้าที่ใน ารดแลผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้แ อา า มั รบริบาลท้องถิ่นที่มีภมิลํา นาอยในอง ร
ป รอง วนท้องถิ่น รือที่ใ ล้ ียง ที่ได้รับ ํา ั่งชวย นับ นน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดแลผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิงจา ผ้บริ าร
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มั รบริบาล้องถิ่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่นและ าร บิ าใช้จาย พ.ศ. 2562
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบแทนแ จ้า น้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั
งานและได้ปฏิบัติงานนั่นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานอ ที่ตั้ง ํานั งานและได้
ปฏบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตนและใ ้ มาย วามรวมถึง
งิน าตอบแทน
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จํานวน

10,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1.พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารทั่วไป
- พื่อจาย ป็น าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป
นัง ือ าธรรม นียมตางๆ าระวางบรรท าโฆษณาและ ผย
แพร า บี้ยประ ัน า ําจัด ิ่งปฏิ ล าใช้จายใน ารดํา นิน ดี
ตาม ําพิพา ษา าจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ัมมนา จํานวน 30,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จํานวน

30,000 บาท
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าบํารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ รณี
ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม
แซมบํารงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) าจ้าง มาแรงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ด ํานั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มดบัญชี มดประวัติ ้าราช าร แบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็น าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ด ง
ทน ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้
ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง
ียนภาพ ล้องและระวิงใ ฟลมภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ล้องถายรป พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม
มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รป ี รือ าวดําที่ได้จา
ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท
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วั ด อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน ประ ภท
วั ด ิ้น ปลือง ประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึง ราย
จาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย
รือตอชดไม ิน 20,000 บาท รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นต้น รื่องอานและบันทึ ้อมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
อด นนงบประมาณใ ้แ ํานั งาน าชาดจัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับ ํานั งาน าชาดจัง วัด นอง
บัวลําภ จํานวน งิน 20,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งินอด นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

น้า : 73/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
วบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรง งิน ดือนประจําป ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( องชาง) จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12
ดือน ดังนี้
(1) ผ้อํานวย าร องชาง (2) วิศว รโยธา (3) นายชางโยธา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)

รวม

2,143,596 บาท

รวม

1,645,496 บาท

รวม

1,645,496 บาท

จํานวน

812,240 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

671,256 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ผ้อํานวย าร องชาง ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)
3.พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช ารและล จ้างประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ จํานวน 5
อัตรา จํานวน 12 ดือน ได้แ (1) ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร (2
) ผ้ชวยชางไฟฟ้า (3) ผ้ชวยนายชางโยธา (4) ผ้ชวยนายชาง
ํารวจ (5) ผ้ชวยนายชาง ียนแบบ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1.ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด นอง
บัวลําภ รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบลได้รับ
งิน ดือน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 ธันวา ม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.จํานวนอัตราตามที่ประ าศในแผนอัตรา ําลัง ามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จํานวน

120,000 บาท

รวม

466,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 ดือน ได้แ (1) ผ้ชวย จ้า
พนั งานธร าร (2) ผ้ชวยชางไฟฟ้า (3) ผ้ชวยนายชางโยธา (4) ผ้
ชวยนายชาง ํารวจ (5) ผ้ชวยนายชาง ียนแบบ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนท้องถิ่น ป็น
งิน 30,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1.พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

206,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
- พื่อจาย ป็น าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป
นัง ือ าธรรม นียมตางๆ าระวางบรรท าโฆษณาและ ผย
แพร า บี้ยประ ัน า ําจัด ิ่งปฏิ ล าใช้จายใน ารดํา นิน ดี
ตาม ําพิพา ษา าจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทั่วไป จํานวน 1
อัตรา (8,000x12=96,000)
- ป็นไปตาม และระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ัมมนา จํานวน 30,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จํานวน

20,000 บาท
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าบํารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ รณี
ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม
แซมบํารงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) าจ้าง มาแรงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

40,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ด ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ด ํานั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพทธรปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มด ซอง
อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปริ้น ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มดบัญชี มดประวัติ ้าราช าร แบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ

รวม

220,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

น้า : 80/121
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดไฟฟ้าและวิทย ประ ภทวั ด งทน ประ ภท
วั ด ิ้น ปลือง วั ดประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด ราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ า
วั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ไมโ รโฟน ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยทรานซิต ตอรและชิ้น วน
วิทย ล ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่ง อย อม ดน ซอร า
ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
ํา รับวิทย รื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ
ลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตางๆ แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ
วั ด อ ร้าง
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด อ ร้าง ประ ภทวั ด งทน ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง และประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรง รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า
น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ตะป ล็ ้น แปรงทา ี ปน
าว ทอน้ําและอป รณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรง รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน แ ๊ งต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
รื่อง ถาน ๊าซ ฯลฯ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ด ง
ทน ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ด รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้
ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง
ียนภาพ ล้องและระวิงใ ฟลมภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ล้องถายรป พ ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม
มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป, แผนซีดี) รป ี รือ าวดําที่ได้จา
ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
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วั ด อมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน ประ ภท
วั ด ิ้น ปลือง ประ ภทอป รณประ อบและอะไ ล รวมถึง ราย
จาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรง
วั ด รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย
รือตอชดไม ิน 20,000 บาท รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมล อป รณบันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (Key board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัต
ซีทฟด ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นต้น รื่องอานและบันทึ ้อมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ฯลฯ
วั ดอื่น
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าวั ดอื่น ประ ภทวั ด งทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวั ดรายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ด ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน มิ ตอร
น้ํา - ไฟฟ้า มอ รือ ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ัววาลว
ปด - ปดแ ๊ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

5,000 บาท

รวม

32,100 บาท

รวม

32,100 บาท

จํานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ วางไฟฟ้า ไร้ าย จํานวน 1 รื่อง
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ
วานไฟฟ้า มีระบบ ะแท จํานวน 1 รื่อง รื่องละ 7,800 บาท จํานวน

7,800 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑโรงงาน
วางไฟฟ้า ไร้ าย จํานวน 1 รื่อง

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ วานไฟฟ้า มีระบบ ะแท จํานวน 1
รื่อง รื่องละ 7,800 บาท
- จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ
รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank จํานวน
Printer) จํานวน 1 รื่อง รื่องละ 4,300 บาท
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 รื่อง รื่องละ 4,300
บาท
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ป 2563

4,300 บาท
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รื่อง อมพิว ตอร าํ รับงาน ํานั งาน (จอภาพ นาดไมน้อย วา
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชด ชดละ 17,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั
งาน (จอภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชด ชด
ละ 17,000 บาท
- จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อมพิว ตอร ป 2563
งานไฟฟ้าถนน

งินอด นน วนราช าร
อด นนงบประมาณใ ้แ ารไฟฟ้า วนภมิภา า านา ลาง พื่อ
จาย ป็น า ยาย ตไฟฟ้า พื่อ าร ษตร บ้านโนน วรร มที่ 4
ายบ้านนายทอง ลื่อน พัน นองนาง - ที่นานายบญ ทพจิตร
ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภา า า
นา ลาง ป็น า ยาย ตไฟฟ้า พื่อ าร ษตร บ้านโนน
วรร มที่ 4 ายบ้านนายทอง ลื่อน พัน นองนาง - ที่นานาย
บญ ทพจิตร ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นอง
บัวลําภ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง ือ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 54 ลําดับที่ 59 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร รอบ รัวอทัย วรร อบอนใจ ใ ล้ชิดพระธรรม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร รอบ รัวอทัย
วรร อบอนใจ ใ ล้ชิดพระธรรม โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่อบรม า
วั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จาย
อื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 75 ลําดับที่ 15 )

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร าย ยาวชนอทัย วรร รวมป้อง ันท้องไมพร้อมและยา พ จํานวน
ติด
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร าย ยาวชนอทัย
วรร รวมป้อง ันท้องไมพร้อมและยา พติด โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่
อบรม าวั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ
ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
มนา ณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
โ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 76 ลําดับที่ 12 )

น้า : 86/121

30,000 บาท

น้า : 87/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ลมอาชีพและ ง ริม วาม ้มแ ็งอยาง
ยั่งยืน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่
อบรม าวั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ
ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
มนา ณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
โ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 76 ลําดับที่ 14)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 88/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพผ้นํา ตรี Ladies อทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารพัฒนาศั ยภาพผ้
นํา ตรี Ladies อทัย วรร โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้
จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง
ียน และอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
อา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 76 ลําดับที่ 9 )

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 89/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร ริม ร้าง ผ้ งวัยตําบลอทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร ริม ร้าง ผ้ ง
วัยตําบลอทัย วรร โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง
ียน และอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
อา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 76 ลําดับที่ 8 )

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 90/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ รื่อง ิทธิและ วัดดิ าร นพิ ารและผ้ดแล จํานวน
นพิ ารตําบลอทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรมใ ้ วามร้
รื่อง ิทธิและ วัดดิ าร นพิ ารและผ้ดแล นพิ ารตําบลอทัย
วรร โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 75 ลําดับที่ 1)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

10,000 บาท

น้า : 91/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

รวม

140,000 บาท

น้า : 92/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารแ ง ัน ีฬาต้านยา พติด "อทัย วรร ม "
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทํา รง ารแ ง ัน ีฬาต้านยา พ
ติด "อทัย วรร ม " โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าชด
ีฬา าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารวางและ รื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล าใช้จายอื่น ได้แ า ชา รือ า ตรียม นามแ ง
ัน าอป รณ ีฬา าตอบแทน จ้า น้าที่ประจํา นาม าตอบ
แทน จ้า น้าที่จัด ารแ ง ัน ีฬา าตอบแทน รรม ารตัด ิน า
จัดทําป้ายชื่อ รือทีมผ้ ้ารวมแ ง ันและ รือ าจัดทํา ียรติบัตร
รือประ าศ ียรติ ณ าโล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผ้ชนะ าร
แ ง ัน พื่อ ป็น ารประ าศ ียรติ ณ งิน รือ องรางวัล พื่อ
มอบใ ้ผ้ชนะ ารแ ง ัน าใช้จายอื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปด-ปด
ารแ ง ัน ีฬา ริ้ว บวน ีฬา าธิต า วชภัณฑและอป รณ
วชภัณฑ าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ได้แ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารง า ชา รือ าบริ ารวั ดอป รณที่
จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้งและ ารื้อถอน ชน รื่อง
โปร จ ตอร รื่อง ียง ต็นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา
วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ า
จ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ า
าธารณปโภ ตางๆ ชน ระแ ไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึง าติดตั้ง า ชาอป รณ และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 79 ลําดับที่ 2)

น้า : 93/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารอบรมทั ษะด้าน ีฬาใ ้แ ด็ และ ยาวชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทําโ รง ารอบรมทั ษะด้าน ีฬา
ใ ้แ ด็ และ ยาวชน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าชด
ีฬา าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารวางและ รื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล าใช้จายอื่น ได้แ า ชา รือ า ตรียม นามแ ง
ัน าอป รณ ีฬา าตอบแทน จ้า น้าที่ประจํา นาม าตอบ
แทน จ้า น้าที่จัด ารแ ง ัน ีฬา าตอบแทน รรม ารตัด ิน า
จัดทําป้ายชื่อ รือทีมผ้ ้ารวมแ ง ันและ รือ าจัดทํา ียรติบัตร
รือประ าศ ียรติ ณ าโล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผ้ชนะ าร
แ ง ัน พื่อ ป็น ารประ าศ ียรติ ณ งิน รือ องรางวัล พื่อ
มอบใ ้ผ้ชนะ ารแ ง ัน าใช้จายอื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปด-ปด
ารแ ง ัน ีฬา ริ้ว บวน ีฬา าธิต า วชภัณฑและอป รณ
วชภัณฑ าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ได้แ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารง า ชา รือ าบริ ารวั ดอป รณที่
จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้งและ ารื้อถอน ชน รื่อง
โปร จ ตอร รื่อง ียง ต็นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา
วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ า
จ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ า
าธารณปโภ ตางๆ ชน ระแ ไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึง าติดตั้ง า ชาอป รณ และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 79 ลําดับที่ 5)

จํานวน

20,000 บาท
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โ รง ารอบรม พื่อตอต้านยา พติดใ ้ ับ ยาวชนในตําบลอทัย
วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัดทําโ รง ารอบรม พื่อตอต้านยา
พติดใ ้ ับ ยาวชนในตําบลอทัย วรร โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าชด ีฬา าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร
วางและ รื่องดื่มไมมีแอล อฮอล าใช้จายอื่น ได้แ า ชา รือ
า ตรียม นามแ ง ัน าอป รณ ีฬา าตอบแทน จ้า น้าที่
ประจํา นาม าตอบแทน จ้า น้าที่จัด ารแ ง ัน ีฬา าตอบ
แทน รรม ารตัด ิน าจัดทําป้ายชื่อ รือทีมผ้ ้ารวมแ ง ันและ
รือ าจัดทํา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติ ณ าโล รือถ้วย
รางวัลที่มอบใ ้ผ้ชนะ ารแ ง ัน พื่อ ป็น ารประ าศ
ียรติ ณ งิน รือ องรางวัล พื่อมอบใ ้ผ้ชนะ ารแ ง ัน าใช้
จายอื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปด-ปด ารแ ง ัน ีฬา ริ้ว บวน ีฬา
าธิต า วชภัณฑและอป รณ วชภัณฑ าใช้จาย ี่ยว ับ ถาน
ที่ ได้แ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ าบํารง า ชา รือ า
บริ ารวั ดอป รณที่จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้งและ ารื้อ
ถอน ชน รื่องโปร จ ตอร รื่อง ียง ต็นท วที าใช้จาย
ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วาม
ปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง มาทํา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต แตง จัด ถานที่ า าธารณปโภ ตางๆ ชน ระแ ไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึง าติดตั้ง า ชาอป รณ และอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 69 ลําดับที่ 3)

จํานวน

20,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารถวาย ทียนพรรษาประจําป
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานโ รง ารประ พณีถวาย
ทียนพรรษาประจําป โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธี
ทางศา นา ารับรองผ้ที่ ชิญมารวมงานและผ้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถประ ง ได้แ าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
อา ารและ รื่องดื่มไมมีแอล อฮอล าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
และ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว ้อง ได้แ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารง า ชา รือ าบริ ารวั ดอป รณที่
จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้งและ ารื้อถอน ชน
ต็นท วที าใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 69 ลําดับที่ 4)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพผ้นําด้าน ารทอง ที่ยวโดยชมชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรมพัฒนา
ศั ยภาพผ้นําด้าน ารทอง ที่ยวโดยชมชน โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่
อบรม าวั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ
ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
มนา ณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
โ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 79 ลําดับที่ 1 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,153,600 บาท

รวม

4,153,600 บาท

รวม

4,153,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

าถมดิน
โ รง ารถมดินบริ วณที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร
อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น าถมดินโ รง ารถมดินบริ วณที่ทํา ารอง าร
บริ าร วนตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นอง
บัวลําภ
พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 56 ลําดับที่ 71 )
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าตอ ติม รือดัดแปลงอา ารบ้านพั
โ รง ารปรับปรงบ้านพั พนั งาน วนตําบล อง ารบริ าร วน
ตําบลอทัย วรร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายปรับปรงโ รง ารปรับปรงบ้านพั
พนั งาน วนตําบล อง ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร
พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 5 ลําดับ
ที่ 5)

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

น้า : 99/121

า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
อ ร้างทอระบายน้ํา ล.พร้อมบอพั ล. บ้านซํา อนแ น ม จํานวน
ที่ ๕ จา ี่แย ศาลา ลาง มบ้าน - นายทองอินทร ชื่นชม
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างทอระบายน้ํา ล.พร้อมบอพั ล
. บ้านซํา อนแ น มที่ ๕ จา ี่แย ศาลา ลาง มบ้าน - นาย
ทองอินทร ชื่นชม ทอระบายน้ํา พร้อมบอพั จํานวน 1
จด โดย ารวางทอระบายน้ํา อน รีต ริม
ล็ นาด 0.40 X 1.00 มตร พร้อมบอพั อน รีต ริม
ล็ ระยะทางยาว 142.10 มตร และทํา าร ยายผิวจราจร
อน รีต ริม ล็ นาด ว้าง 1.00 มตร ระยะทางยาว 142.10
มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร ิด ป็นพื้นที่ อน รีต ไมน้อย
วา 132.50 ตาราง มตร พร้อมงาน อ ร้างทาง ชื่อม อน รีต
ริม ล็ นาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 24.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร ิด ป็นพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 96.00 ตาราง
มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 51 ลําดับที่ 46 )

300,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

อ ร้างทอระบายน้ํา ล.พร้อมบอพั ล. บ้านวังประทม มที่ จํานวน
9 ายบ้านนายธวัชชัย พชรบญมี - ศาลาประชา ม มบ้าน

น้า : 100/121

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างทอระบายน้ํา ล.พร้อมบอพั ล
. บ้านวังประทม มที่ 9 ายบ้านนายธวัชชัย พชรบญมี - ศาลา
ประชา ม มบ้าน รางระบายน้ําพร้อมบอพั จํานวน 1 จด โดย
ารวางทอระบายน้ํา อน รีต ริม ล็ นาด 0.40 X 1.00
มตร พร้อมบอพั อน รีต ริม ล็ ้างที่ 1 ระยะทาง
ยาว 88.40 มตร และ ้างที่ 2 ระยะทางยาว 143.40 มตร ระยะ
ทางรวม 231.80 มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 52 ลําดับที่ 50 )
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโนน วาท มที่ 2 จํานวน
ายบ้านพอ รืองพล ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นอง
บัวลําภ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
ล็ บ้านโนน วาท มที่ 2 ายบ้านพอ รืองพล ตําบลอทัย
วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ นาด ว้าง 4.00
มตร ระยะทางยาว 158.00 มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง
ล รัง ว้าง ้างละ 0.20 มตร ิด ป็นพื้นที่ อน รีตไมน้อย
วา 632.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 12 ลําดับ
ที่ 4 )

300,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโพธิ์ศรี มพร มที่ จํานวน
๑๑ ายบ้านนายทองแดง ทองบ้านทม -บ้านนาง อัง ณา โพธิ์ทอง
ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
ล็ บ้านโพธิ์ศรี มพร มที่ ๑๑ ายบ้านนายทองแดง ทองบ้าน
ทม -บ้านนาง อัง ณา โพธิ์ทอง ตําบลอทัย วรร อํา ภอ
นา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ นาด ว้าง 3.50 มตร ระยะทาง
ยาว 110.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร ไมมีไ ลทาง รือ ิด
ป็นพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 385.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 13 ลําดับ
ที่ 6 )

น้า : 101/121

200,000 บาท

น้า : 102/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านทาอทัย นือ มที่
๑๒ ายบ้านนางรัตนมณี าย ลังวัดศรีอทัย - โรง ีนายวิชิต
มาตรแ ง ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
จํานวน 2 ชวง
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
ล็ บ้านทาอทัย นือ มที่ ๑๒ ายบ้านนางรัตนมณี าย ลัง
วัดศรีอทัย - โรง ีนายวิชิต มาตรแ ง ตําบลอทัย วรร อํา ภอ
นา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 นาด
ว้าง 3.50 มตร ระยะทางยาว 112.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร ไ ลทางล รัง ว้าง ้างละ 0.20 มตร รือ ิด ป็นพื้นที่
อน รีต ไมน้อย วา 392.00 ตาราง มตร ชวงที่ 2 นาด
ว้าง 4.00 มตร ระยะทางยาว 60.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร ไ ลทางล รัง ว้าง ้างละ 0.50 มตร รือ ิด ป็นพื้นที่
อน รีตไมน้อย วา 240.00 ตาราง มตร
พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 8 )

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 103/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโพธิ์ศรี มพร
มที่ ๑๑ ายบ้านนา ทียม อมวัน - นายทอง รม โ ตรประทม
ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
ล็ บ้านโพธิ์ศรี มพร มที่ ๑๑ ายบ้านนา ทียม อม
วัน - นายทอง รม โ ตรประทม ตําบลอทัย วรร อํา ภอ
นา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ นาด ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
ยาว 50.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร ไ ลทางล รัง ว้าง ้าง
ละ 0.50 มตร รือ ิด ป็นพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 200.00
ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 7 )

จํานวน

106,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นอง งศรี มที่ ๑๐ จํานวน
าย บ้านนายอ้อ อนน้อย - บ้านนาย ํา อน ร็ด ้อ ตําบลอทัย
วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
ล็ บ้าน นอง งศรี มที่ ๑๐ าย บ้านนายอ้อ อน
น้อย - บ้านนาย ํา อน ร็ด ้อ ตําบลอทัย วรร อํา ภอ
นา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ นาด ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
ยาว 155.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15 ม. ไ ลทางล รัง ว้าง ้าง
ละ 0.50 มตร รือ ิด ป็นพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 620.00
ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 12 ลําดับ
ที่ 5 )

น้า : 104/121

300,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายในบริ วณที่ทํา าร
จํานวน
อง ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นอง
บัวลําภ จํานวน 2 ชวง
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
ล็ ภายในบริ วณ ที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบลอทัย
วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ จํานวน 2 ชวง ชวง
ที่ 1 นาด ว้าง 4.00 มตร ระยะทางยาว 62.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร ไ ลทางล รัง ว้าง ้างละ 0.50 มตร รือ ิด
ป็นพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 248.00 ตาราง มตร ชวงที่ 2
นาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 42.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร ไ ลทางล รัง ว้าง ้างละ 0.50 มตร รือ ิด ป็นพื้นที่
อน รีตไมน้อย วา 168.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 5 ลําดับ
ที่ 6 )
โ รง าร อ ร้างที่จอดรถประจําอง ารบริ าร วนตําบลอทัย
จํานวน
วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างที่จอดรถประจํา
อง ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด
นองบัวลําภ จํานวน 1 ลัง พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 5 ลําดับ
ที่ 4 )

น้า : 105/121

220,000 บาท

300,000 บาท

น้า : 106/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร อ ร้างระบบผลิต ระแ ไฟฟ้าพลังงานแ ง
อาทิตย (โซลา ซลล) ํา รับระบบประปา มบ้าน บ้าน นองด้วง
มที่ 3 ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง าร อ ร้างระบบผลิต ระแ ไฟฟ้า
พลังงานแ ง อาทิตย (โซลา ซลล) ํา รับระบบประปา ม
บ้าน บ้าน นองด้วง มที่ 3 ตําบลอทัย วรร อํา ภอ
นา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ จํานวน 1 ระบบ พร้อมป้าย
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 4 ลําดับ
ที่ 2 )

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

น้า : 107/121

าบํารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โ รง ารปรับปรงถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้าน นองไพบลย จํานวน
มที่ 7 ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง - บ้านภ าวงษ มที่ 5
ตําบล ทพ ีรี อํา ภอนาวัง จัง วัด นองบัวลําภ โดยทํา าร ยายผิว
จราจร อน รีต
ริม ล็ ดิม และ ริมผิวแอ ฟัลทติ อน รีตทับผิวจราจร
อน รีต ทํา าร ยายผิวจราจร ดิม
- พื่อจาย ป็น าปรับปรงโ รง ารปรับปรงถนน อน รีต ริม
ล็ ายบ้าน นองไพบลย มที่ 7 ตําบลอทัย วรร อํา ภอ
นา ลาง - บ้านภ าวงษ มที่ 5 ตําบล ทพ ีรี อํา ภอนา
วัง จัง วัด นองบัวลําภ โดยทํา าร ยายผิวจราจร อน รีต ริม
ล็ ดิม และ ริมผิวแอ ฟัลทติ อน รีตทับผิวจราจร
อน รีต ทํา าร ยายผิวจราจร ดิม ว้าง ้างละ 1.00
มตร ระยะทางด้านที่ 1 ยาว 110.00 มตร และอี ด้านที่ 2
ยาว 114.00 มตร พร้อมทํา าร ริมผิวแอ ฟัลทติ อน รีตทับ
ผิวจราจร อน รีต นาด ว้าง 6.00 มตร ระยะทางยาว 114
มตร นา ฉลี่ย 4 ซนติ มตร ไมมีไ ลทาง รือ ิด ป็นพื้นที่ไม
น้อย วา 684.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 4 ลําดับ
ที่ 1 )

300,000 บาท

น้า : 108/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารปรับปรงถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน บ้านทา
อทัย มที่ 1 ายบ้านนางบัวลี ศรีทาแ - บ้านนาย มใจ ชมนาวัง
ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ โดย าร
ริมผิวแอ ฟัลทติ อน รีต
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโ รง ารปรับปรงถนน อน รีต ริม
ล็ ภายใน มบ้าน บ้านทาอทัย มที่ 1 ายบ้านนางบัวลี ศรีทา
แ - บ้านนาย มใจ ชมนาวัง ตําบลอทัย วรร อํา ภอ
นา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ โดย าร ริมผิวแอ ฟัลทติ
อน รีต นาดผิวจราจรลาดยาง ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
ยาว 303.00 มตร นา ฉลี่ย 4 ซนติ มตร ไมมีไ ล
ทาง รือ ิด ป็นพื้นที่ไมน้อย วา 1,212.00 ตาราง มตร พร้อม
ป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 10 ลําดับ
ที่ 1 )

จํานวน

327,600 บาท

น้า : 109/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารปรับปรงถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน
บ้าน ้วยนา ลวง มที่ ๖ ายบ้านนาย ดช วตวงศ - วัดนา
ลวงนามมง ล ต.อทัย วรร อ.นา ลาง จ. นองบัวลําภ โดยทํา
าร ริมผิวแอ ฟัลทติ อน รีต
- พื่อจาย ป็น าปรับปรงโ รง ารปรับปรงถนน อน รีต ริม
ล็ ภายใน มบ้าน บ้าน ้วยนา ลวง มที่ ๖ ายบ้านนาย
ดช วตวงศ - วัดนา ลวงนามมง ล ต.อทัย วรร อ.นา ลาง จ
. นองบัวลําภ โดยทํา าร ริมผิวแอ ฟัลทติ
อน รีต ว้าง 4.00 ม. ยาว 275 ม. ไมมีไ ลทาง ิด ป็นพื้นที่ไม
น้อย วา 1,100.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 3 )

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 110/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารปรับปรงระบบประปา มบ้าน นองด้วง มที่ 3 ตําบลอทัย จํานวน
วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ โดยทํา ารติดตั้งถัง
รอง นิม ล็ รปทรง ระบอ

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าปรับปรงโ รง ารปรับปรงระบบประปา มบ้าน
นองด้วง มที่ 3 ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นอง
บัวลําภ โดยทํา ารติดตั้งถัง รอง นิม ล็ รปทรง
ระบอ นาด 1.15 มตร ง 1.20 มตร จํานวน 1 ถังพร้อม
ประ านระบบจายน้ํา พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 4 ลําดับ
ที่ 3 )
โ รง ารปรับปรงศาลาอ น ประ ง บ้านชัยมง ล มที่ 8 ตําบล
อทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น าปรับปรงโ รง ารปรับปรงศาลาอ น ประ ง
บ้านชัยมง ล มที่ 8 ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด
นองบัวลําภ บริ วณ ศาลาอ น ประ ง
บ้านชัยมง ล พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 9 )

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 111/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง ารปรับปรงศนยอาฮีน ตําบลอทัย วรร อํา ภอนา ลาง
จัง วัด นองบัวลําภ
- พื่อจาย ป็น าปรับปรงโ รง ารปรับปรงศนยอาฮีน ตําบลอทัย
วรร อํา ภอนา ลาง จัง วัด นองบัวลําภ พร้อมป้ายโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 3/2563 น้าที่ 10 ลําดับ
ที่ 2 )

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 112/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารอบรมทําป๋ย มั ชีวภาพใ ้แ ษตร รในตําบล
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรมทําป๋ย มั
ชีวภาพใ ้แ ษตร รในตําบล โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
ใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่อบรม า
วั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จาย
อื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 40 ลําดับที่ 6 )

น้า : 113/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารปล ป่า ฉลิมพระ
ียรติ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 64 ลําดับที่ 5)

น้า : 114/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

โ รง าร ง ริม ารอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร ง ริม ารอนรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่อบรม า
วั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จาย
อื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 64 ลําดับที่ 7)

จํานวน

10,000 บาท
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โ รง ารอบรม พาะพันธต้น ล้าป่าไม้พื้นถิ่น
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรม พาะพันธต้น
ล้าป่าไม้พื้นถิ่น โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้และ ารต แตง ถานที่อบรม าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 63 ลําดับที่ 2)

จํานวน

10,000 บาท
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โ รง ารอบรมอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรมอนรั ษพันธ
รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่อบรม า
วั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผ้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จาย
อื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 64 ลําดับที่ 8)

จํานวน

30,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

รวม

11,228,745 บาท

รวม

11,228,745 บาท

รวม

11,228,745 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

7,300 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง
รณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 อง าจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย พื่ออด นน งิน า บี้ยประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง โดย
ํานวณได้ดังนี้ าจ้างตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
- ป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533
2) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 รื่อง ารจาย บี้ย
ประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง
งิน มทบ องทน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทดแทน
-ตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จํานวน

7,813,200 บาท

จํานวน

2,496,000 บาท

-- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้แ ผ้ งอายที่มี
อาย 60 ป บริบรณ ั้นไป ที่มี ณ มบัติ รบถ้วน ใน ตตําบลอทัย
วรร
ผ้ งอาย 60-69 ป จํานวน 624 ราย จํานวน 4,492,800
บาท
ผ้ งอาย 70-79 ป จํานวน 283 ราย จํานวน 2,377,200
บาท
ผ้ งอาย 80-89 ป จํานวน 82 ราย จํานวน 787,200 บาท
ผ้ งอาย 90 ป ึ้นไป จํานวน 13 ราย จํานวน 156,000
บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) พระราชบัญญัติผ้ งอาย พ.ศ. 2546
บี้ยยังชีพ นพิ าร
- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ ารใ ้
แ นพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นด ที่ได้แ ดง วาม
จํานง ใน ตตําบลอทัย วรร จํานวน 260 น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ และมติ ั่ง าร ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3.มติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

196,245 บาท

- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้แ ผ้ป่วย อด ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนมัติจา ผ้บริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ํารองจาย
- พื่อ ํารองจาย ป็นรายจายที่ตั้งไว้ พื่อใช้จาย รณีฉ ฉินที่มี
าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปัญ า วาม ดือนร้อน อง
ประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น และใน ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนท้องถิ่นอื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
4) พระราชบัญญัติ าร าธารณ พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติ วบ มโร ติดตอ พ.ศ. 2558
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ออง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 มษายน 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารใช้จายงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พื่อชวย ลือประชาชน
รณีโร ติด ชื้อไวรั โ โรนา 2019 (โ วิด -19)
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รายจายตาม ้อผ พัน
โ รง ารดํา นินงานระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น อง
อง ารบริ าร วนตําบลอทัย วรร

จํานวน

125,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับ อบต
.
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชนตําบลอทัย วรร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4295
ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560 รื่อง ารดํา นินงาน องทน วั ดิ าร
ชมชน
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 ิง า ม 2553 รื่อง แนวทาง นับ นน ารดํา นิน
งาน องทน วั ดิ ารชมชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 121/121

วันที่พิมพ : 31/8/2563 19:22:57

งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดย ํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1 องประมาณ ารรายรับท ประ ภทประจําป ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อทิศ
ใ ้/ งินบริจา และ งินอด นน)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบํา น็จบํานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ ํานั งาน องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560

จํานวน

211,000 บาท

