ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้
ได้ผ่านการอนุมัติจากนายอาเภอพุทธมณฑล
ตามนัยหนังสือ ที่ นฐ 0023.11/816
ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ
เรือ่ ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คำนำ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสาคัญ
และจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ ข้อกฎหมาย และระเบียบ เนื่องจากจะต้องจัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภารกิจด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบ
และปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
องค์การบริห ารส่ วนตาบลมหาสวัสดิ์ เป็นองค์การบริห ารส่ว นตาบลขนาดกลาง รายได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์จัดเก็บเอง คือ รายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษี
ป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อเทียบกับภารกิจตามอานาจหน้าที่ที่มีเพิ่มมากขึ้น งบประมาณที่จะ
นาไปพัฒนาอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงต้องมีการจัด ทาประมาณการค่าใช้จ่ายไว้เฉพาะในส่วนของ
รายจ่ายที่จาเป็นส่วนใหญ่ ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบางส่วนและงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
มาสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นา ตามมาตรการการก าหนดขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ ที่ จั ด สรร
งบประมาณให้ท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น ก็จะ สามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่นให้ ดี
ยิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำรบัญ
หน้ำ

ส่วนที่ 1
คาแถลงงบประมาณ

2

ส่วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-รายงานประมาณการรายรับ
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
-รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
-งานบริหารทั่วไป
-งานบริหารงานคลัง
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
แผนงำนกำรศึกษำ
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงำนสำธำรณสุข
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
-งานไฟฟ้าถนน
-งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-งานบาบัดน้าเสีย
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
-งานกีฬาและนันทนาการ
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-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงำนกำรเกษตร
-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
แผนงำนกำรพำณิชย์
-งานกิจการประปา
แผนงำนงบกลำง
-งานงบกลาง
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แยกตำมแผนงำน
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ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลม สวสด
ภ พทธมณฑล จง วดนครปฐม

ถล บปร ม
. . 2564
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บลม

ว

. . 2564
1. ถ น

ร ล

1.1
. .2563
1.1.1

5

. .2563

65,275,752.16

1.1.2

29,849,656.82

1.1.3

18,476,301.52

1.1.4
3,547,191.20

7

1.1.5

16

1.2

2,002,833.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
1

ในปี บปร ม

2563

วนที่ 5

ม พ.ศ.2563

43,564,637.35
ษ

136,853.62
906,417.60
274,276.98
1,002,295.00
็

็

60,380.00
0.00

ษ

26,356,388.15
14,828,026.00

2

502,589.00

3

32,490,619.13
11,146,317.00
12,185,644.00
6,464,588.13
2,005,390.00
ื

0.00
688,680.00

4
5

502,589.00
1,942,000.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บลม ว ด
.พุทธมณฑล .น รปฐม
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

2,774,968.84

1,459,000.00

336,000.00

1,670,762.40

1,267,500.00

1,204,300.00

329,313.64

300,000.00

320,000.00

1,034,710.00

955,000.00

1,105,000.00

50,740.00

40,000.00

66,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

5,864,494.88

4,026,500.00

3,036,300.00

มวดภ ษี ด รร

32,690,972.66

33,333,500.00

32,627,414.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32,690,972.66

33,333,500.00

32,627,414.00

มวดเ น ุด นุนท่วไป

15,697,774.00

14,640,000.00

15,336,286.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,697,774.00

14,640,000.00

15,336,286.00

รวม

54,253,241.54

52,000,000.00

51,000,000.00

มวด ธรรมเนียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต
มวดร ยได้

ทรพย น

มวดร ยได้
พ ณชย

ธ รณูปโภ แล

ร

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด
มวดร ยได้

ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562

2563

2564

งบกลาง

11,212,283.60

14,015,500.00

14,971,534.00

งบบุคลากร

14,153,377.00

16,315,380.00

16,780,480.00

งบดา นินงาน

7,844,700.16

12,680,820.00

11,819,486.00

งบลงทุน

3,044,233.00

8,012,300.00

6,104,500.00

งบรายจ่ายอื่น

18,000.00

20,000.00

20,000.00

งบ งินอุดหนุน

1,258,507.80

956,000.00

1,304,000.00

37,531,101.56

52,000,000.00

51,000,000.00

37,531,101.56

52,000,000.00

51,000,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลม าสวัสดิ
อาเภอพทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลม า วั ดิ
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

13,901,100

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

937,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,438,466

แผนงาน าธารณ ุข

2,486,820

แผนงาน ังคม งเคราะ

1,523,300

แผนงานเค ะและชุมชน

3,376,160

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

466,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

9,079,460

แผนงานการเกษตร

250,000

แผนงานการพาณิชย

1,340,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,971,534
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

51,000,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25 4
องคการบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิ และ
โดยอนุมัติของนายอาเภอพุทธมณฑล
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 51,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,901,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

937,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,438,466

แผนงานสาธารณสุข

2,486,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,523,300

แผนงานเคหะและชุมชน

3,376,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

466,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9,079,460

แผนงานการเกษตร

250,000

แผนงานการพาณิชย์

1,340,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,971,534
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

51,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิ
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี
ตาแหนง นายอาเภอพุทธมณฑล

0

วนที่พมพ : 25/8/2563 17:23:14

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลม ว ด
ภ พุทธมณฑล จง วดนครปฐม

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นียมใน ร
นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่
จ น ย ร รื
ม ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียม จดขย มูลฝ ย
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ น 200 ต ร ง มตร

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0.00
2,084,923.42
77,254.67
80,184.00
2,242,362.09

0.00
2,362,637.84
73,645.72
110,528.00
2,546,811.56

0.00
2,573,390.22
67,335.62
134,243.00
2,774,968.84

1,320,000.00
2,000.00
2,000.00
135,000.00
1,459,000.00

2,929.40
28,243.40
726,705.00

2,541.40
26,541.90
737,000.00

2,628.70
12,674.70
648,020.00

22,500.00

36,340.00

1,830.00
0.00
6,420.00
270,784.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-84.85
-100.00
-50.00
0.00

ปี 2564

%
%
%
%

200,000.00
0.00
1,000.00
135,000.00
336,000.00

0.00
20,000.00
740,000.00

100.00 %
-50.00 %
0.00 %

3,500.00
10,000.00
740,000.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

1,700.00
0.00
1,730.00
1,316,073.00

1,190.00
0.00
90.00
812,919.00

1,500.00
0.00
3,200.00
300,000.00

109,420.00

116,040.00

168,440.00

6,450.00

0.00

19,180.00

0.00
0.00
-53.13
-16.67

%
%
%
%

1,500.00
0.00
1,500.00
250,000.00

160,000.00

6.25 %

170,000.00

35,000.00

-42.86 %

20,000.00
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ค ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด ชน
ค ใบ นุญ ต ่ยี ว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
งนปันผล รื งนร งวลต งๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล รพ ณชย
ร ยได้จ ธ รณูปโภค ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มต

น้ : 2/3

ปี 2560
4,000.00
530.00
400.00
1,180,211.80

รายรับจริง
ปี 2561
4,000.00
1,420.00
0.00
2,243,386.30

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
4,800.00
0.00 %
1,000.00
0.00 %
1,000.00
0.00 %
1,267,500.00

ปี 2562
4,800.00
820.00
0.00
1,670,762.40

266,122.34
1,714.00
267,836.34

292,473.33
0.00
292,473.33

329,313.64
0.00
329,313.64

300,000.00
0.00
300,000.00

6.67 %
0.00 %

320,000.00
0.00
320,000.00

892,225.00
2,895.00
895,120.00

946,265.00
0.00
946,265.00

1,029,310.00
5,400.00
1,034,710.00

950,000.00
5,000.00
955,000.00

15.79 %
0.00 %

1,100,000.00
5,000.00
1,105,000.00

263,360.00
15,200.00
278,560.00

50,000.00
29,747.00
79,747.00

35,000.00
15,740.00
50,740.00

30,000.00
10,000.00
40,000.00

66.67 %
60.00 %

50,000.00
16,000.00
66,000.00

10,000.00
10,000.00

4,065.00
4,065.00

4,000.00
4,000.00

5,000.00
5,000.00

0.00 %

5,000.00
5,000.00

574,722.68
7,564,848.53
6,223,364.22
1,152,923.67
1,897,824.21
4,573,533.02

885,511.33
9,292,627.20
7,141,909.85
585,355.33
0.00
7,476,653.56

873,163.06
9,680,045.04
6,825,295.07
476,420.96
0.00
8,285,680.39

0.00
9,000,000.00
8,000,000.00
500,000.00
0.00
7,500,000.00

100.00
5.56
-9.73
-20.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%

ปี 2564
4,800.00
1,000.00
1,000.00
1,204,300.00

850,000.00
9,500,000.00
7,221,914.00
400,000.00
0.00
7,500,000.00
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ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
ค ธรรม นียมแล ค ใช้น บ ด ล
ภ ษีจด รร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

น้ : 3/3

ปี 2560
1,002.00
65,743.56
68,165.03

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
2,000.00
0.00 %
60,000.00
0.00 %
70,000.00
28.57 %

ปี 2564
2,000.00
60,000.00
90,000.00

0.00
56,404.86
67,571.34

0.00
63,416.47
89,262.67

8,654,624.00

11,138,526.00

6,397,679.00

7,400,000.00

-5.41 %

7,000,000.00

510.00
0.00
30,777,260.92

1,530.00
0.00
36,646,089.47

10.00
0.00
32,690,972.66

1,500.00
800,000.00
33,333,500.00

0.00 %
-99.75 %

1,500.00
2,000.00
32,627,414.00

13,851,426.00

14,252,394.00

15,697,774.00

14,640,000.00

4.76 %

15,336,286.00

13,851,426.00
49,502,777.15

14,252,394.00
57,011,231.66

15,697,774.00
54,253,241.54

14,640,000.00
52,000,000.00

15,336,286.00
51,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลม

วด

.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

336,000 บาท

จ นวน

200,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

135,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

1,204,300 บาท

ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร

จ นวน

3,500 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

740,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ปร ม ณ รไว้ต ม ด วนข งภ ษีที่ค ดว จ ได้รบ รจด รร
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ปร ม ณ รไว้ต ม ด วนที่ค ดว จ ได้รบ รจด รร
ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรมเนียมเ ็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรมเนียมใน ร
นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่จ น ย
ร รื
ม ร
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พมพ : 25/8/2563 17:24:13
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ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บท เบียนพ ณชย

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

250,000 บ ท

จ นวน

170,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

4,800 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

รวม

320,000 บาท

จ นวน

320,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรมเนียม ื่น ๆ
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตปร
ุขภ พ

บ รค้

รบ จ รที่เปน นตร ยต

ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เ น 200 ต ร งเมตร
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ดเ ชน
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตเ ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด เบีย
ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พมพ : 25/8/2563 17:24:13
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ

ธ รณูปโภคแล

ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม
ร ยได้จ

รพ ณชย

รวม

1,105,000 บาท

จ นวน

1,100,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

รวม

66,000 บาท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

16,000 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ธ รณูปโภค ื่น ๆ

ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ
ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรมเนียมรถยนต

รวม

32,627,414 บาท

จ นวน

850,000 บ ท

จ นวน

9,500,000 บ ท

จ นวน

7,221,914 บ ท

จ นวน

400,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต ม ด วนข งภ ษีที่ค ดว จ ได้รบ รจด รร
ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ.
ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม

นดแผน

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีธุร จเฉพ
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พมพ : 25/8/2563 17:24:13
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ภ ษี รรพ มต

จ นวน

7,500,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

60,000 บ ท

จ นวน

90,000 บ ท

จ นวน

7,000,000 บ ท

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรมเนียมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ภ ค ลวงแร
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ภ ค ลวงปิโตรเลียม
ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม

ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรมเนียมจดท เบียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ธรรมเนียมแล ค ใช้น บ ด ล
ปร ม ณ รไว้เท บปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จ
ได้รบจด รรเท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีจด รร ื่นๆ
ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
จ ได้รบจด รรลดลง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงน ุด นุนท่วไป
ถ ยโ นเลื ท
ปร ม ณ รไว้ม
จ ได้รบจด รรม

รบด เนน รต ม น จ น้ ที่แล ภ ร จ
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว
ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

รวม

15,336,286 บาท

จ นวน

15,336,286 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลม า วั ดิ
อาเภอพุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

532,080.00

532,080.00

532,080.00

532,080.00

-0.02 %

532,000

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

0 %

45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

0 %

45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

90,720.00

90,720.00

90,720.00

90,720.00

0 %

90,720

888,360.00

888,360.00

888,360.00

888,360.00

0 %

888,360

1,602,360.00

1,602,360.00

1,602,360.00

1,602,360.00

2,491,052.00

2,701,495.00

2,647,152.00

2,870,000.00

17.99 %

3,386,280

84,000.00

84,000.00

84,000.00

84,000.00

0 %

84,000

เงินประจาตาแ นง

204,000.00

204,000.00

181,532.00

204,000.00

0 %

204,000

คาจ้างลกจ้างประจา

143,700.00

152,220.00

162,420.00

175,000.00

3.82 %

181,680

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,602,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

15,720.00

7,200.00

0.00

0.00

0 %

0

1,275,619.00

1,449,960.00

1,534,560.00

1,600,000.00

1.93 %

1,630,800

106,232.00

93,660.00

90,413.00

80,920.00

-13.17 %

70,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,320,323.00

4,692,535.00

4,700,077.00

5,013,920.00

5,557,020

รวมงบบุคลากร

5,922,683.00

6,294,895.00

6,302,437.00

6,616,280.00

7,159,300

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

250,000.00

40 %

350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

566.67 %

20,000

146,100.00

147,600.00

115,800.00

167,000.00

79.64 %

300,000

3,870.00

3,635.00

3,400.00

21,000.00

-4.76 %

20,000

149,970.00

151,235.00

119,200.00

441,000.00

98,096.29

136,757.15

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

277,371.36

0.00

0 %

0

คาจัดทาประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

230,000.00

-82.61 %

40,000

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

57,000

คาเชาที่ดิน

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0 %

24,000

คาธรรมเนียมตางๆ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

คาวาร าร ิ่งพิมพ

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

690,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

5,000.00

1,100 %

60,000

คาชดใช้ความเ ีย าย รือ ินไ มทดแทน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-40 %

30,000

คาใช้จายโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
วัน าคัญของชาติ

0.00

29,850.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการจัดงานวัน าคัญของชาติ

25,880.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการดาเนินการเลือกตังระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่น

0.00

0.00

34,621.95

391,575.00

27.69 %

500,000

128,917.00

158,452.00

84,200.00

130,000.00

15.38 %

150,000

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0.00

1,000.00

2,000.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออก นวยพบ
ประชาชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
าคัญของชาติ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-30 %

70,000

8,955.00

13,092.00

11,160.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อ งเ ริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปรงใ ใน
การทางานคณะผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิก ภา
อบต. พนักงาน วนตาบล ลกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง อบต.ม า วั ดิ
โครงการ งเ ริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการอบรมพัฒนาประ ิทธิภาพบุคลากร
องคการบริ าร วนตาบล

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

142,312.00

0.00

100 %

230,000

8,700.00

0.00

13,050.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

500 %

30,000

69,029.38

89,908.99

83,550.53

282,500.00

-46.9 %

150,000

340,577.67

429,060.14

648,265.84

1,299,075.00

56,027.56

76,394.00

76,703.00

100,000.00

-20 %

80,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,454.00

14,859.00

10,962.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

32,208.00

24,534.30

14,937.00

30,000.00

-50 %

15,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

6,247.49

6,200.00

6,200.00

75,000.00

-60 %

30,000

วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น

42,863.10

45,200.00

48,300.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

937.00

4,000.00

12,173.00

20,000.00

0 %

20,000

105,724.00

110,380.00

131,122.00

120,000.00

-16.67 %

100,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

249,461.15

281,567.30

300,397.00

425,000.00

306,626.09

303,835.45

337,319.38

358,425.00

-2.35 %

350,000

49,343.58

24,548.80

19,752.20

40,000.00

0 %

40,000

โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.ข้อมลขาว าร
โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎ มาย และ พ.ร.บ.ท้องถิ่น
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,431,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุกอ ร้าง

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

325,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คานาประปา คานาบาดาล

วันที่พิมพ : 22/9/2563 09:51:04

น้า : 5/56

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาบริการโทรศัพท

5,543.68

4,253.25

3,791.01

10,000.00

0 %

10,000

คาบริการไปรษณีย

3,546.00

2,084.00

1,987.00

5,000.00

0 %

5,000

37,951.60

39,610.91

25,206.34

40,000.00

25 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

403,010.95

374,332.41

388,055.93

453,425.00

455,000

รวมงบดาเนินงาน

1,143,019.77

1,236,194.85

1,455,918.77

2,618,500.00

2,901,000

3,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอีพักคอย

0.00

0.00

0.00

14,000.00

-100 %

0

เก้าอี านักงาน

0.00

0.00

0.00

7,800.00

-42.31 %

4,500

เครื่องทาลายเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

62,200

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน

0.00

0.00

0.00

51,800.00

-100 %

0

ต้กระจกแบบบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

18,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้ใ แฟ้มเอก าร

0.00

0.00

4,600.00

12,000.00

-100 %

0

ต้เ ล็ก

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0 %

0

โต๊ะ มบชา

0.00

0.00

0.00

8,500.00

-100 %

0

โต๊ะอเนกประ งค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

37,500

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี

เครื่องโทร าร แบบใช้กระดาษธรรมดา

ต้เก็บเอก าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือต้ลาโพงพร้อมเครื่องขยายเ ียงแบบ
เคลื่อนที่

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร

0.00

0.00

0.00

32,700.00

-100 %

0

จัดซือกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล แบบ
DSLR

0.00

23,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิว

0.00

0.00

0.00

19,600.00

-100 %

0

13,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิว)

32,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิว)

0.00

16,000.00

33,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา
(18 น้า/นาที)

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพเลซอร รือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 น้า/นาที)

0.00

7,900.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ถังต้ม/ ม้อต้ม นาร้อนไฟฟ้า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร All In One า รับงาน
านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

8,900.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 น้า/นาที)

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0.00

0.00

11,400.00

0.00

0 %

0

12,800.00

0.00

7,200.00

0.00

0 %

0

จอภาพแบบ LED รือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิว

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0 %

0

จัดซืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
(Smart Card Reader)

0.00

0.00

700.00

0.00

0 %

0

แกนเนอร า รับงานเก็บเอก ารระดับ
ศนยบริการ แบบที่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

29,000

รวมค่าครุภัณฑ์

98,900.00

47,400.00

97,100.00

184,300.00

133,200

รวมงบลงทุน

98,900.00

47,400.00

97,100.00

184,300.00

133,200

20,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด า
รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ รือ ิ่งกอ
ร้าง

0.00

0.00

18,000.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

20,000.00

18,000.00

18,000.00

20,000.00

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

20,000.00

18,000.00

18,000.00

20,000.00

20,000

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานพิธีน้อมราลึกพระม า
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวัน วรรคต พระ
บาท มเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย ัว
รัชกาลที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระเจ้าอย ัว รัชกาลที่ 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระเจ้าอย ัว รัชกาลที่ 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรปพระ
บาท มเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย ัว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระนางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมเงินอุดหนุน

99,000.00

0.00

0.00

20,000.00

25,000

รวมงบเงินอุดหนุน

99,000.00

0.00

0.00

20,000.00

25,000

รวมงานบริหารทั่วไป

7,283,602.77

7,596,489.85

7,873,455.77

9,459,080.00

10,238,500

886,440.00

1,062,660.00

914,634.00

1,276,000.00

23.14 %

1,571,220

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-86.36 %

3,000

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

713,240.00

749,640.00

762,943.00

812,000.00

1.51 %

824,280

71,560.00

61,620.00

45,651.00

53,766.00

-12.96 %

46,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,713,240.00

1,915,920.00

1,765,228.00

2,205,766.00

2,487,300

รวมงบบุคลากร

1,713,240.00

1,915,920.00

1,765,228.00

2,205,766.00

2,487,300

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

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

45,500.00

66,300.00

300,000.00

16.67 %

350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

114,000.00

90,000.00

42,000.00

120,000.00

25 %

150,000

10,910.00

13,166.25

19,760.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

124,910.00

148,666.25

128,060.00

460,000.00

13,823.21

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

14,391.50

0.00

0 %

0

คาจัดทาประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

24,200.00

43,303.00

108,485.00

100,000.00

-20 %

80,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.จัดซือจัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง

0.00

0.00

0.00

17,500.00

-100 %

0

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

530,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

19,290.00

22,994.36

34,992.95

50,000.00

57,313.21

66,297.36

157,869.45

212,500.00

79,968.00

162,286.80

31,486.68

120,000.00

0 %

120,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

2,415.00

0.00

1,910.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น

19,060.00

43,900.00

50,560.00

60,000.00

0 %

60,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

4,474.74

10,646.50

1,500.00

15,000.00

33.33 %

20,000

168,545.00

148,520.00

179,560.00

150,000.00

20 %

180,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

274,462.74

365,353.30

265,016.68

378,000.00

46,693.00

14,558.00

9,034.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

46,693.00

14,558.00

9,034.00

30,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

503,378.95

594,874.91

559,980.13

1,080,500.00

1,118,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
50,000
145,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

413,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอี านักงาน

0.00

0.00

10,000.00

6,000.00

-100 %

0

เครื่องโทรศัพทพืนฐาน แบบไร้ าย

0.00

0.00

0.00

2,400.00

-100 %

0

90,000.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,200

0.00

0.00

19,000.00

0.00

0 %

0

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,000

4,815.00

0.00

4,800.00

0.00

0 %

0

8,950.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิว)

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิว)

0.00

32,000.00

16,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตังถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,500

เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีด มึก
(Inkjet)

0.00

15,400.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน
จัดซือต้เ ล็กเก็บเอก าร
ต้เก็บเอก าร
ต้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก าร
โต๊ะทางาน
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา (18 น้า/นาที)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

5,180.00

0.00

0 %

0

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Injet Printer)
า รับกระดาษขนาด A3

0.00

0.00

6,200.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,600

3,200.00

5,600.00

2,400.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครยาว

0.00

0.00

0.00

23,000.00

-100 %

0

จัดซืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
(Smart Card Reader)

0.00

0.00

700.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

131,265.00

53,000.00

64,780.00

31,400.00

โครงการจ้างเ มากัน ้องจัดเก็บรายได้ ชัน
1 บริเวณที่ทาการองคการบริ าร วนตาบล
ม า วั ดิ

0.00

0.00

51,000.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

51,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

131,265.00

53,000.00

115,780.00

31,400.00

57,300

รวมงานบริหารงานคลัง

2,347,883.95

2,563,794.91

2,440,988.13

3,317,666.00

3,662,600

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

9,631,486.72

10,160,284.76

10,314,443.90

12,776,746.00

13,901,100

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา
(18 น้า/นาที)

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

57,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

287,349.00

299,520.00

52,240.00

23,000.00

1,195.65 %

298,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

116,760.00

39,720.00

103,400.00

117,400.00

4.05 %

122,160

24,000.00

8,000.00

22,000.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

428,109.00

347,240.00

177,640.00

164,400.00

444,160

รวมงบบุคลากร

428,109.00

347,240.00

177,640.00

164,400.00

444,160

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

5,600.00

6,200.00

50,000.00

0 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

36,000.00

36,000.00

6,000.00

12,000.00

150 %

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

13,870.00

9,000.00

4,800.00

10,000.00

200 %

30,000

49,870.00

50,600.00

17,000.00

82,000.00

6,581.77

2,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดทาประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0 %

8,000

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

21,856.00

11,556.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

4,150.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

32,587.77

13,556.00

0.00

25,000.00

40,000

รวมงบดาเนินงาน

82,457.77

64,156.00

17,000.00

107,000.00

160,000

0.00

0.00

0.00

35,000.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

510,566.77

411,396.00

194,640.00

306,400.00

604,160

0.00

0.00

0.00

30,000.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองคการบริ าร วนท้องถิ่น
อาเภอพุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

-100 %

0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดตังและทบทวนอา า มัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการตังดานตรวจและเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดอุบัติเ ตุ ชวงเทศกาลวันขึนปีใ ม
และเทศกาลวัน งกรานต

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

17,100.00

14,250.00

700.00

2,757.14 %

20,000

22,610.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
าธารณภัยในชุมชน/ มบ้าน และ ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
าธารณภัยในชุมชน/ มบ้าน และ ถาน
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

28,150.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
าธารณภัยในชุมชน/ มบ้าน ถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2560

29,650.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
าธารณภัยในชุมชน/ มบ้าน ถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561

0.00

27,550.00

0.00

0.00

0 %

0

49,808.50

6,464.94

70,050.00

100,000.00

-20 %

80,000

102,068.50

51,114.94

112,450.00

160,700.00

4,050.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น

61,970.00

44,700.00

56,810.20

70,000.00

0 %

70,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปีใ มและ งกรานต ประจาปี
2560

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

160,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

563.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

26,400.00

0.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

12,000.00

29,692.50

5,264.40

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

78,020.00

101,355.50

62,074.60

193,000.00

173,000

รวมงบดาเนินงาน

180,088.50

152,470.44

174,524.60

353,700.00

333,000

0.00

0.00

0.00

2,500,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

2,530,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

2,530,000.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

180,088.50

152,470.44

174,524.60

2,883,700.00

333,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

690,655.27

563,866.44

369,164.60

3,190,100.00

937,160

วั ดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนา
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ปนฉีดนาดับเพลิงแบบมานนา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

20,120.00

0.00

149,628.00

195,000.00

6.4 %

207,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

20,120.00

0.00

149,628.00

195,000.00

207,480

รวมงบบุคลากร

20,120.00

0.00

149,628.00

195,000.00

207,480

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

3,000.00

0.00

0.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

14,092.00

60,000.00

-66.67 %

20,000

2,000.00

2,354.00

2,000.00

5,000.00

0 %

5,000

2,000.00

2,354.00

16,092.00

70,000.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

23,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

14,084.10

11,651.00

6,928.25

11,000.00

-54.55 %

5,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

9,838.00

19,860.00

13,379.28

23,500.00

-100 %

0

วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

18,680.00

5,000.00

-100 %

0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

432.00

432.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

7,530.00

8,057.10

18,000.00

-44.44 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

23,922.10

39,473.00

47,476.63

65,500.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

28,922.10

41,827.00

63,568.63

158,500.00

73,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตังถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

8,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

49,042.10

41,827.00

213,196.63

361,500.00

280,480

0.00

0.00

0.00

148,000.00

22.03 %

180,600

216,000.00

216,000.00

206,903.00

216,000.00

0 %

216,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
-100 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

24,000.00

24,000.00

22,988.00

24,000.00

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

240,000.00

240,000.00

229,891.00

388,000.00

420,600

รวมงบบุคลากร

240,000.00

240,000.00

229,891.00

388,000.00

420,600

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

0.00

0.00

0.00

53,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

66.67 %

5,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

166.67 %

8,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

9,200.00

3,525.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนร้นอก ถาน
ที่

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการ งเ ริมคุณธรรมจริยธรรมใน ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

53,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา

204,600.00

192,660.00

178,540.00

224,170.00

-18.23 %

183,310

โครงการ ืบ านภมิปัญญาท้องถิ่นใน ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการ ืบ านศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามใน ถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมใ ้ความร้ผ้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

1,050.00

3,000.00

0 %

3,000

0.00

0.00

8,153.92

5,000.00

500 %

30,000

204,600.00

201,860.00

191,268.92

283,170.00

วั ดุ านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

คาอา ารเ ริม (นม)

461,168.72

416,126.20

383,794.96

408,150.00

-7.98 %

375,576

วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

วั ดุการศึกษา

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

461,168.72

416,126.20

383,794.96

418,150.00

24,804.56

23,061.66

29,243.48

30,000.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

254,310

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

445,576

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คานาประปา คานาบาดาล

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

คาบริการโทรศัพท

0.00

1,255.11

1,316.10

4,000.00

0 %

4,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

24,804.56

24,316.77

30,559.58

47,000.00

47,000

รวมงบดาเนินงาน

690,573.28

642,302.97

605,623.46

801,320.00

799,886

ต้เ ล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

โต๊ะอเนกประ งค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,500

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

เครื่องดดฝุ่น

0.00

0.00

0.00

13,000.00

-100 %

0

จัดซือโต๊ะอา ารพร้อมม้านั่งยาว า รับเด็ก
นักเรียน

0.00

0.00

28,500.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑการศึกษา
โต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดวือเครื่องขยายเ ียง า รับชวยการเรียน
การ อน พร้อมไมโครโฟนไร้ าย
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
จัดซือเตียงเฟาวเลอร
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
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ปี 2563
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โต๊ะอา ารพร้อมม้านั่งยาว า รับเด็กนัก
เรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อางล้าง น้า แตนเล พร้อมติดตัง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิว)

0.00

0.00

16,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา (18 น้า/นาที)

0.00

0.00

2,590.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0 %

0

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

4,500.00

155,000.00

49,990.00

69,000.00

43,500

รวมงบลงทุน

4,500.00

155,000.00

49,990.00

69,000.00

43,500

1,010,000.00

888,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

110,000.00

9.09 %

120,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
เครื่องเลน นาม

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการ งเ ริมคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้านคลองม า
วั ดิ
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ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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โครงการ งเ ริมคุรภาพการจัดการการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโรงเรียน
บ้านคลองม า วั ดิ ตาบลม า วั ดิ
อาเภอพุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0 %

0

โครงการอา ารกลางวันใ ้กับนักเรียนระดับ
ชันอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
บ้านคลองม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

284,000

โครงการอา ารกลางวันใ ้กับนักเรียนระดับ
ชันอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
บ้านคลองโยง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

นับ นุนงบประมาณคาอา ารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืนที่องคการบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

765,200.00

736,000.00

-100 %

0

นับ นุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองโยง
ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจาตาบลโรงเรียนบ้านคลอง
โยง

0.00

0.00

60,000.00

90,000.00

0 %

90,000

รวมเงินอุดหนุน

1,010,000.00

888,000.00

895,200.00

936,000.00

894,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,010,000.00

888,000.00

895,200.00

936,000.00

894,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,945,073.28

1,925,302.97

1,780,704.46

2,194,320.00

2,157,986

รวมแผนงานการศึกษา

1,994,115.38

1,967,129.97

1,993,901.09

2,555,820.00

2,438,466
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2561
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ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

396,060.00

638,500.00

714,420.00

753,500.00

4.23 %

785,400

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

496,440.00

507,840.00

475,620.00

525,500.00

3.63 %

544,560

59,460.00

51,000.00

35,128.00

34,300.00

-17.61 %

28,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

993,960.00

1,239,340.00

1,267,168.00

1,355,300.00

1,400,220

รวมงบบุคลากร

993,960.00

1,239,340.00

1,267,168.00

1,355,300.00

1,400,220

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

คาเชาบ้าน

38,500.00

38,500.00

42,000.00

90,500.00

-7.18 %

84,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

25,000.00

29,500.00

0.00

27,000.00

0 %

27,000

63,500.00

68,000.00

42,000.00

220,500.00

17,723.65

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0 %

0

คาจัดทาประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

214,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-60 %

4,000

1,389.04

10,200.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

12,413.78

41,184.33

35,792.73

140,000.00

-57.14 %

60,000

31,526.47

51,384.33

38,792.73

207,000.00

22,937.00

1,232.64

39,812.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

12,895.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น

86,453.80

64,361.20

75,067.70

80,000.00

0 %

80,000

109,860.00

98,820.00

91,702.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

10,600.00

432.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

33,540.00

69,210.00

59,780.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

263,390.80

234,055.84

279,256.70

220,000.00

187.00

0.00

5,165.00

7,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

187.00

0.00

5,165.00

7,000.00

7,000

รวมงบดาเนินงาน

358,604.27

353,440.17

365,214.43

654,500.00

570,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายอื่น ๆ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

129,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

220,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

7,000
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ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี านักงาน

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

6,206.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

5,300.00

0.00

5,300.00

-100 %

0

0.00

8,950.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิว)

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิว)

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตังถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 น้า/นาที)

0.00

7,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

2,800.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน
ต้กระจกแบบบานเลื่อน
ต้เก็บเอก าร
โต๊ะทางาน
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซือคอมพิวเตอร านักงาน(จอขนาดไม
น้อยกวา 19 นิว) (โอนตังจายรายการใ ม)

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA (โอน
ตังจายรายการใ ม)

0.00

2,800.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
(Smart Card Reader)

0.00

0.00

700.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

36,206.00

59,750.00

6,700.00

62,900.00

0

รวมงบลงทุน

36,206.00

59,750.00

6,700.00

62,900.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,388,770.27

1,652,530.17

1,639,082.43

2,072,700.00

1,970,220

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน

0.00

0.00

17,109.00

0.00

0 %

0

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่

0.00

0.00

20,709.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันปัญ าโรคเอด และโรคทาง
เพศ ัมพันธแกเยาวชน ประจาปี 2560

7,862.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

95,000.00

0 %

95,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า
ตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

32,832.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญ าโรคเอด

0.00

9,812.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
To be number one

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0 %

25,000

โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนการป้องกันโรค
ติดตอ

0.00

0.00

13,572.00

100,000.00

-80 %

20,000

โครงการ งเ ริม ุขโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

56,000.00

0 %

56,000

โครงการ ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึน
ทะเบียน ัตวตามโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0 %

5,600

โครงการอบรม มอ มบ้านในพระราช
ประ งค

0.00

0.00

10,032.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

7,862.00

9,812.00

94,254.00

356,600.00

รวมค่าใช้สอย

316,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
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ยอดต่าง (%)

ปี 2564

7,862.00

9,812.00

94,254.00

356,600.00

316,600

0.00

0.00

0.00

118,000.00

-100 %

0

เครื่องชั่งนา นักและวิเคราะ มดุล

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

195,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง มที่ 1

0.00

0.00

97,850.00

100,000.00

0 %

100,000

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง มที่ 3

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง มที่ 4

0.00

0.00

97,850.00

0.00

100 %

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

195,700.00

0.00

195,700.00

322,500.00

200,000

รวมงบลงทุน

195,700.00

0.00

195,700.00

322,500.00

200,000

0.00

80,000.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

203,562.00

89,812.00

289,954.00

679,100.00

516,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซือเครื่องพน มอกควัน จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,592,332.27

1,742,342.17

1,929,036.43

2,751,800.00

2,486,820

เงินเดือนพนักงาน

509,880.00

539,220.00

576,300.00

616,400.00

6.2 %

654,600

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

349,200.00

363,240.00

377,880.00

400,680.00

4.02 %

416,800

24,000.00

23,940.00

18,420.00

12,800.00

-69.53 %

3,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

925,080.00

968,400.00

1,014,600.00

1,071,880.00

1,117,300

รวมงบบุคลากร

925,080.00

968,400.00

1,014,600.00

1,071,880.00

1,117,300

0.00

0.00

0.00

76,000.00

19.74 %

91,000

3,360.00

0.00

0.00

6,000.00

0 %

6,000

64,800.00

69,600.00

72,000.00

96,000.00

-18.75 %

78,000

4,500.00

4,200.00

4,200.00

5,000.00

0 %

5,000

72,660.00

73,800.00

76,200.00

183,000.00

4,613.50

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

180,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

48,970.00

24,400.00

0.00

59,465.20

26.12 %

75,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญ าความรุนแรงตอเด็ก ตรี และบุคคล
ในครอบครัว

10,212.00

5,482.00

9,102.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
า รับคนพิการและผ้ดแลคนพิการ

5,748.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,640.00

3,000.00

0 %

3,000

69,543.50

29,882.00

10,742.00

97,465.20

11,320.00

9,948.00

14,554.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

7,932.00

4,752.50

0.00

20,000.00

0 %

20,000

19,120.00

19,780.00

29,700.00

40,000.00

0 %

40,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

38,372.00

34,480.50

44,254.00

98,000.00

5,011.00

4,927.00

6,881.00

15,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

5,011.00

4,927.00

6,881.00

15,000.00

15,000

รวมงบดาเนินงาน

185,586.50

143,089.50

138,077.00

393,465.20

406,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

113,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

98,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

15,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซือโทรศัพทพืนฐาน แบบไร้ าย

0.00

0.00

1,550.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิว)

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifucntion แบบฉีด มึก
พร้อมติดตังถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค (Smart
Card Reader)

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

1,550.00

33,300.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

1,550.00

33,300.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1,110,666.50

1,111,489.50

1,154,227.00

1,498,645.20

1,523,300

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

1,110,666.50

1,111,489.50

1,154,227.00

1,498,645.20

1,523,300

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

409,000.00

-92.67 %

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-75 %

20,000

0.00

0.00

0.00

489,000.00

114,203.00

104,652.00

96,718.00

200,000.00

-25 %

150,000

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

114,203.00

104,652.00

96,718.00

250,000.00

0.00

589.96

0.00

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

589.96

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

114,203.00

105,241.96

96,718.00

739,000.00

250,000

รวมค่าใช้สอย

50,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น
รวมค่าวัสดุ

200,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

1,412,516.63

1,279,155.04

0.00

0.00

0 %

0

ขยายเขตจา นายและติดตังไฟฟ้า เ ้นเลียบ
ทางรถไฟ ตังแตบริเวณ น้าโรงเรียนบ้าน
คลองม า วั ดิถึงบริเวณ น้าบ้านนาง
ประชุม มาน้อย มที่ 1 ตาบลม า วั ดิ
อาเภอพุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

261,701.67

-100 %

0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาค

0.00

0.00

363,307.80

0.00

0 %

0

อุด นุนงบประมาณใ ้กับการไฟฟ้า วน
ภมิภาค โครงการขยายเขตจา นายและติด
ตังไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม มที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

385,000

รวมเงินอุดหนุน

1,412,516.63

1,279,155.04

363,307.80

261,701.67

385,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,412,516.63

1,279,155.04

363,307.80

261,701.67

385,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

1,526,719.63

1,384,397.00

460,025.80

1,000,701.67

635,000

476,877.00

485,912.00

520,554.00

550,000.00

0.76 %

554,160

57,548.00

61,858.00

68,349.00

72,000.00

0 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

534,425.00

547,770.00

588,903.00

622,000.00

626,160

รวมงบบุคลากร

534,425.00

547,770.00

588,903.00

622,000.00

626,160

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

35,280.00

39,900.00

28,140.00

60,000.00

0 %

60,000

35,280.00

39,900.00

28,140.00

160,000.00

โครงการกาจัดขยะมลฝอยและ ิ่งปฏิกล

804,725.00

1,235,411.20

1,238,966.35

1,700,000.00

-17.65 %

1,400,000

โครงการรณรงค งเ ริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

119,550.00

143,322.00

76,576.00

30,000.00

66.67 %

50,000

53,462.05

98,786.95

52,230.00

200,000.00

-50 %

100,000

977,737.05

1,477,520.15

1,367,772.35

1,930,000.00

49,980.00

25,122.00

68,750.00

100,000.00

-70 %

30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

4,600.00

0.00

62,274.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น

141,380.00

211,250.00

235,900.00

250,000.00

0 %

250,000

18,400.00

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

214,360.00

236,372.00

366,924.00

395,000.00

335,000

รวมงบดาเนินงาน

1,227,377.05

1,753,792.15

1,762,836.35

2,485,000.00

2,045,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

160,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,550,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุเครื่องแตงกาย
วั ดุอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,761,802.05

2,301,562.15

2,351,739.35

3,107,000.00

2,671,160

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

855.95

592.68

543.29

41,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

855.95

592.68

543.29

41,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

855.95

592.68

543.29

61,000.00

70,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

855.95

592.68

543.29

61,000.00

70,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

3,289,377.63

3,686,551.83

2,812,308.44

4,168,701.67

3,376,160

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-50 %

3,000

0.00

2,532.00

0.00

0.00

0 %

0

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0 %

20,000
20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

21.95 %

50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการ อบต. เคลื่อนที่ออก นวยบริการ
ประชาชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการประชุม ัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด
ทาแผน มบ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00

732.00

21,436.80

30,000.00

0 %

30,000

โครงการประชุม ัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด
ทาแผน มบ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3,675.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมจัดทาบัญชีใ ้กับกลุม
อาชีพ กลุม ตรี และประชาชนทั่วไป

7,932.00

9,147.00

9,982.00

0.00

0 %

0

17,152.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

170,232.00

0.00

189,592.00

293,817.00

2.1 %

300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพใ ้แกกลุมอาชีพ
กลุม ตรี ผ้ งอายุ และผ้ที่วางงาน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-40 %

30,000

โครงการ งเ ริมและพัฒนาศักยภาพผ้ ง
อายุ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุน ฝึกอบรม
อาชีพระยะ ันแกประชาชนที่วางงาน ผ้
พิการ ผ้ด้อยโอกา รือผ้ที่ต้องการอาชีพ
เ ริม

0.00

14,810.00

12,232.00

0.00

0 %

0

18,452.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศกน้อย
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานของกลุมผ้
งอายุ กลุม ตรี ผ้นาชุมชน และคณะ
กรรมการ มบ้าน ในเขตพืนที่องคการ
บริ าร วนตาบลม า วั ดิ

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการฝึกอบรม
อาชีพ ลัก ตรระยะ ันใ ้แกประชาชน
ตาบลม า วั ดิ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการเ ริม ร้างเครือขายและพัฒนา
ศักยภาพของ ภาเด็กและเยาวชนตาบลม า
วั ดิ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

รวมค่าใช้สอย

217,443.00

27,221.00

233,242.80

482,817.00

466,000

รวมงบดาเนินงาน

217,443.00

27,221.00

233,242.80

482,817.00

466,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

217,443.00

27,221.00

233,242.80

482,817.00

466,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

217,443.00

27,221.00

233,242.80

482,817.00

466,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติดตาบล
ม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน าคัญทาง
ศา นา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

43,578.00

39,143.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัน าคัญทางศา นา

0.00

0.00

54,210.00

0.00

0 %

0

โครงการประเพณีแ เทียนพรรษา

0.00

0.00

0.00

500.00

3,900 %

20,000

โครงการ งเ ริมคุณธรรมจริยธรรมใน ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการ ืบ านภมิปัญญาท้องถิ่นใน ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมประเพณีวัน
งกรานตและวันผ้ งอายุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

โครงการ ืบ านศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามใน ถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

43,578.00

39,143.00

54,210.00

500.00

120,000

รวมงบดาเนินงาน

43,578.00

39,143.00

54,210.00

500.00

120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

43,578.00

39,143.00

54,210.00

500.00

120,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการประชา ัมพันธแ ลงทองเที่ยว
ตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้บริการเกี่ยวกับการทอง
เที่ยวในท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ตาบลม า วั ดิ อาเภอพุทธมณฑล
จัง วัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการ งเ ริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ตาบลม า วั ดิ อาเภอพุทธมณฑล จัง วัด
นครปฐม

69,430.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมการทองเที่ยวตามนวัตวิถี
ชุมชนคลองม า วั ดิบ้านศาลาดิน มที่ 3

0.00

0.00

14,360.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

69,430.00

0.00

14,360.00

105,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

69,430.00

0.00

14,360.00

115,000.00

60,000

107,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

98,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

205,500.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

205,500.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

274,930.00

0.00

14,360.00

115,000.00

60,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

318,508.00

39,143.00

68,570.00

115,500.00

230,000

เงินเดือนพนักงาน

795,120.00

845,192.00

1,164,752.00

1,084,000.00

23.08 %

1,334,160

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจา

176,520.00

186,960.00

197,940.00

210,900.00

5.17 %

221,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซือเต็นทผ้าใบ
จัดซือเต็นท นามอเนกประ งค โครง ร้าง
เ ล็ก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

963,870.00

956,554.00

911,873.00

972,000.00

0 %

972,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

107,096.00

106,283.00

101,317.00

108,000.00

0 %

108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,084,606.00

2,136,989.00

2,417,882.00

2,416,900.00

2,677,960

รวมงบบุคลากร

2,084,606.00

2,136,989.00

2,417,882.00

2,416,900.00

2,677,960

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

93,900.00

107,250.00

159,000.00

102,500.00

87.32 %

192,000

6,170.00

5,480.00

4,340.00

35,000.00

-85.71 %

5,000

100,070.00

112,730.00

163,340.00

242,500.00

28,260.69

21,724.50

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

49,120.00

0.00

0 %

0

คาจัดทาประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาชดใช้ความเ ีย าย รือ ินไ มทดแทน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

คาธรรมเนียมตางๆ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

16,300.00

12,900.00

36,265.00

10,000.00

200 %

30,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

302,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

44,701.35

67,801.41

18,714.27

30,000.00

89,262.04

102,425.91

104,099.27

110,000.00

15,827.00

10,575.80

19,670.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-40 %

3,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-55.56 %

40,000

วั ดุเชือเพลิงและ ลอลื่น

251,682.20

211,972.00

182,574.80

200,900.00

-10.4 %

180,000

วั ดุการเกษตร

0.00

147,020.00

109,930.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

2,000.00

3,000.00

66.67 %

5,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

19,000.00

0.00

4,050.00

16,000.00

-37.5 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

59,030.00

49,420.00

64,988.00

60,000.00

0 %

60,000

1,600.00

0.00

4,400.00

13,500.00

-25.93 %

10,000

347,139.20

418,987.80

387,612.80

558,400.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000

รวมงบดาเนินงาน

536,471.24

634,143.71

655,052.07

911,900.00

841,000

รวมค่าใช้สอย

-33.33 %

ปี 2564
20,000
110,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

428,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

1,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0 %

0

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

144,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

16,800.00

-100 %

0

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่องตัดคอนกรีต

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่อง กัดคอนกรีต

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เลื่อยโซยนต

0.00

0.00

0.00

19,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

23,300.00

-100 %

0

26,850.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องโทรศัพทพืนฐาน
ต้เก็บเอก าร
ต้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 2 บานเปิด
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต 3 ล้อ อเนกประ งค แบบ
กระบะบรรทุกท้าย
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพนยา
ครุภัณฑกอ ร้าง
เครื่องตบดิน

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซือกล้องถายถาพนึ่ง ระบบดิจิตอล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแตงพุมไม้

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

จัดซือเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0 %

0

6,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่อง าพิกัดด้วย ัญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เทปวัดระยะ

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เทปวัดระยะทาง

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา
(18 น้า/นาที)

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet Printer)
า รับกระดาษขนาด A3

0.00

0.00

0.00

6,300.00

-100 %

0

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องเจีย รือตัด
ครุภัณฑ ารวจ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิว)
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิว)
เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีด มึก
(Inkjet)

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

วันที่พิมพ : 22/9/2563 09:51:05

น้า : 47/56

รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
(Smart Card Reader)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0.00

0.00

700.00

0.00

0

รวมค่าครุภัณฑ์

91,850.00

337,200.00

700.00

112,400.00

0

รวมงบลงทุน

91,850.00

337,200.00

700.00

112,400.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

2,712,927.24

3,108,332.71

3,073,634.07

3,441,200.00

3,518,960

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

471,000.00

601,698.33

-100 %

0

0.00

0.00

471,000.00

671,698.33

168,787.33

104,643.99

102,628.80

270,000.00

รวมค่าวัสดุ

168,787.33

104,643.99

102,628.80

270,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

168,787.33

104,643.99

573,628.80

941,698.33

0

0.00

0.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

8,400.00

0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง
จัดซือเครื่องเชื่อมโล ะ
รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
โครงการกอ ร้างอาคารอเนกประ งค
บริเวณข้างบ้านนาง าวระเบียบ วั ดิจ ม
1

948,606.72

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบ วน าธารณะ
มบ้านพฤกษา 4 มที่ 4 โดยใช้ยางพารา
แอ ฟัลทติกคอนกรีต

0.00

0.00

172,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนบริเวณบอบาบัด
นาเ ีย

0.00

0.00

0.00

142,500.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

650,600.00

-100 %

0

โครงการปพืนทางเท้ารอบอาคาร านักงาน
องคการบริ าร วนตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

208,000.00

-100 %

0

ปรับปรุงภมิทัศน (แ ลงทองเที่ยว) มที่ 3
ตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

30,700.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างเขื่อน ค. .ล.ป้องกันตลิ่ง
และปรับปรุงภมิทัศน พร้อมราวกันตก
บริเวณริมคลองโรงเจ มที่ 4

0.00

0.00

2,259,313.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยาง แบบ Para
Asphaltic concrete ซอยบ้านนายจิว
(ซอยรุมนุม) ชวงที่ 2 มที่ 3 ตาบลม า
วั ดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,592,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนลาดยาง แบบ Para
Asphaltic Concrete บริเวณเลียบคลอง
ปฏิรป 2 ชวงที่ 2 มที่ 4 ตาบลม า วั ดิ
อาเภอพุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

991,900.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางแอ ฟั ติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายบุ้น ม 1

384,999.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางแอ ฟั ติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี
ม3

1,499,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุก ายเลียบทาง
รถไฟ ฝั่งทิศตะวันตก มที่ 1 ตังแตบ้านนาย
ุข ันต ชวยนุม ถึง ุดเขตตาบลม า วั ดิ
ติดตอกับตาบลงิวราย

0.00

0.00

137,000.00

0.00

0 %

0

โครงการขุดลอกทางระบายนา พร้อมฝังทอ
ทางข้าม ซอยบ้านนายศรลาภ แซซิม มที่ 1
ตาบลม า วั ดิ อาเภอพุทธมณฑล จัง วัด
นครปฐม

0.00

0.00

0.00

64,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงภมิทัศน บริเวณ น้า
อาคารอเนกประ งค มบ้านพฤกษา 4 ม
4

620,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนริมคลองโรงเจ ม
1

570,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปแผนพืนทางเท้ารปคดกริช บริเวณ
ริมคลองปฏิรป 2 มที่ 3 ตาบลม า วั ดิ
อาเภอพุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

292,600.00

-100 %

0

วันที่พิมพ : 22/9/2563 09:51:05

น้า : 50/56

รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการวางทอระบายนา ซอยราษฎรพัฒนา
(ซอยอินเลิฟ) มที่ 3 ตาบลม า วั ดิ
อาเภอพุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

368,900.00

-100 %

0

โครงการวางทอระบายนา พร้อมถมดิน
บริเวณด้าน ลังศนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริ าร วนตาบลม า วั ดิ

313,604.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายนาลอดถนน บริเวณ
น้าบ้านนายแผ้ว บาเพ็ญ มที่ 1 ตาบล
ม า วั ดิ อาเภอพุทธมณฑล จัง วัด
นครปฐม

0.00

0.00

0.00

38,900.00

-100 %

0

โครงการเ ริมผิวถนนโดยใช้ ASPHALTIC
CONCRETE (OVER LAY) ถนน ายเมน ม
บ้านพฤกษา4 มที่ 1,4

0.00

1,808,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินชดเชยคางานกอ ร้างตาม ัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการปรับปรุงป้ายประชา ัมพันธโครง
ร้างเ ล็ก

0.00

0.00

0.00

490,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ
Over lay โดยใช้ Para Asphaltic
concrete บริเวณเลียบคลองม า วั ดิ
จากบ้านนายอมร ปรีดาวงศ (นายแกน) ม
ที่ 2 ถึง อาคารอเนกประ งค มที่ 1 ตาบล
ม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,482,900

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการลง ินคลุก ซอยบ้านครแมว มที่
2 ตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

68,600

โครงการลง ินคลุก ายเลียบทางรถไฟ
จากบริเวณบ้านนางนงคนุช พัฒนศักดิศิริ
(ครเป็ด) ถึง คลองควาย บ้านนางวาด ุข
าราญ มที่ 1 ตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

183,000

ปรับปรุง ลังคาศนยพัฒนาเด็กเล็ก ( วนที่
ตอเติมด้าน น้า-ด้าน ลัง) และปรับปรุง ้อง
นาของศนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

204,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,336,209.72

1,808,000.00

2,568,313.00

3,308,100.00

5,560,500

รวมงบลงทุน

4,336,209.72

1,808,000.00

2,576,713.00

3,308,100.00

5,560,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

4,504,997.05

1,912,643.99

3,150,341.80

4,249,798.33

5,560,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7,217,924.29

5,020,976.70

6,223,975.87

7,690,998.33

9,079,460

0.00

0.00

0.00

100,000.00

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

-50 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการคลอง วยนาใ

49,500.00

0.00

18,700.00

100,000.00

0 %

100,000

โครงการทาดีเพื่อพอ ประชารัฐรวมพลัง
รัง รรคตาบลม า วั ดิ ะอาด (Bin
Cleaning Year)

62,898.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

7,450.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคและ งเ ริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม

189,950.00

30,432.00

172,850.00

140,000.00

-28.57 %

100,000

ปรับปรุงภมิทัศนริมคลองโรงเจ มบ้าน
พฤกษา 4 มที่ 4

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-100 %

0

ปลกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระ
บาท มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ินทร
ม าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอย ัว
เนื่องในโอกา วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68
พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

302,348.00

37,882.00

191,550.00

540,000.00

105,631.75

0.00

0.00

0.00

105,631.75

0.00

0.00

0.00

โครงการปรับปรุงภมิทัศนในเขตพืนที่
องคการบริ าร วนตาบลม า วั ดิ
กิจกรรม "รวมพลังแ ลงความภักดี"

250,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร
รวมค่าวัสดุ

0 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน

407,979.75

37,882.00

191,550.00

540,000.00

250,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

407,979.75

37,882.00

191,550.00

540,000.00

250,000

รวมแผนงานการเกษตร

407,979.75

37,882.00

191,550.00

540,000.00

250,000

216,000.00

202,645.00

216,000.00

216,000.00

0 %

216,000

24,000.00

22,516.00

24,000.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

240,000.00

225,161.00

240,000.00

240,000.00

240,000

รวมงบบุคลากร

240,000.00

225,161.00

240,000.00

240,000.00

240,000

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

0.00

25,000.00

76,028.00

3,603.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

83,850.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

คาธรรมเนียมตางๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

25,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

81,500.00

11,125.00

30,000.00

76,028.00

85,103.00

94,975.00

50,000.00

71,704.69

275,275.70

57,290.12

109,000.00

-8.26 %

100,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

71,704.69

275,275.70

57,290.12

114,000.00

คาไฟฟ้า

570,328.94

468,394.58

636,132.71

670,000.00

4.48 %

700,000

คานาประปา คานาบาดาล

411,290.88

1,262,842.25

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

981,619.82

1,731,236.83

636,132.71

690,000.00

720,000

รวมงบดาเนินงาน

1,129,352.51

2,091,615.53

788,397.83

879,000.00

990,000

จัดซือเครื่อง บนาใต้ดิน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

จัดซือเครื่อง บนาใต้ดิน(ซัมเมอร า รับ
บอบาดาล

0.00

0.00

0.00

328,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

338,000.00

รวมค่าใช้สอย

233.33 %

ปี 2564
100,000
140,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

105,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑอื่น

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

110,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม
บ้าน(บาดาล) มที่ 4

24,018.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,018.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

24,018.00

0.00

0.00

338,000.00

110,000

รวมงานกิจการประปา

1,393,370.51

2,316,776.53

1,028,397.83

1,457,000.00

1,340,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

1,393,370.51

2,316,776.53

1,028,397.83

1,457,000.00

1,340,000

260,489.00

264,297.00

267,519.00

280,000.00

-2.5 %

273,000

0.00

0.00

11,060.00

15,000.00

-20 %

12,000

เบียยังชีพผ้ งอายุ

7,276,900.00

7,935,800.00

8,872,800.00

10,791,600.00

7.98 %

11,653,200

เบียยังชีพคนพิการ

1,238,400.00

1,348,000.00

1,408,000.00

1,795,200.00

8.96 %

1,956,000

เบียยังชีพผ้ป่วยเอด

72,000.00

72,000.00

77,000.00

72,000.00

0 %

72,000

2,317.62

0.00

0.00

1,094,283.00

-72.49 %

301,066

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน
เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

175,000.00

250,000.00

0 %

250,000

0.00

27,000.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

341,020.00

324,899.82

365,955.80

373,600.00

-4.54 %

356,638

34,948.80

34,948.80

34,948.80

45,188.80

-5.66 %

42,630

รวมงบกลาง

9,376,075.42

10,156,945.62

11,212,283.60

14,771,871.80

14,971,534

รวมงบกลาง

9,376,075.42

10,156,945.62

11,212,283.60

14,771,871.80

14,971,534

รวมงบกลาง

9,376,075.42

10,156,945.62

11,212,283.60

14,771,871.80

14,971,534

รวมแผนงานงบกลาง

9,376,075.42

10,156,945.62

11,212,283.60

14,771,871.80

14,971,534

รวมทุกแผนงาน

37,239,934.74

36,830,609.52

37,531,101.56

52,000,000.00

51,000,000

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครองชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)

น้า : 1/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ
อา ภอ พทธมณฑล จัง วัดน รปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,238,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,159,300 บาท

รวม

1,602,280 บาท

จานวน

532,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล นอัตรา
ดือนละ 21,120 บาท ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
นอัตรา ดือนละ 11,610 บาท ดย านวณตามบัญชีอัตรา า
ตอบ ทนท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 2/150
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งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย อง ารบริ าร
วนตาบล นอัตรา ดือนละ 1,900 บาท ละรองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล นอัตรา ดือนละ 950 บาท ดย านวณตาม
บัญชีอัตรา าตอบ ทนท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งิน ดือน งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2554 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบล น
อัตรา ดือนละ 1,900 บาท ละรองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล นอัตรา ดือนละ 950 บาท ดย านวณตามบัญชีอัตรา า
ตอบ ทนท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ( านั งานปลัด อบต.)
งิน าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
จานวน
บริ าร วนตาบล
พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล นอัตรา ดือนละ 7,560 บาท ดย านวณตามบัญชีอัตรา
าตอบ ทนท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งิน
าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ( านั งานปลัด อบต.)

90,720 บาท
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งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น

จานวน

888,360 บาท

รวม

5,557,020 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

3,386,280 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล ชน งิน พิ่ม
า รองชีพชั่ว ราว, งินที่ปรับ พิ่ม า รับ ณวฒิ, งิน พิ่ม า รับ
ตา นงที่มี ตพิ ศษ องพนั งาน วน
ตาบล ตา นง นิติ ร ละ าตอบ ทนราย ดือน ตา นง
ประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ ง/ ลาง/ต้น ตามระ บียบที่ า นด
ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)
งินประจาตา นง
จานวน

204,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล นอัตรา ดือนละ 11,610 บาท รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล นอัตรา ดือนละ 9,500 บาท มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 6 น นอัตรา ดือน
ละ 7,560 บาทตอ น ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล นอัตรา ดือนละ 7,560 บาท ดย านวณตามบัญชีอัตรา
าตอบ ทนท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งิน
าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ( านั งานปลัด อบต.)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ละตา นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ตามระ บียบที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( านั
งานปลัด อบต.)
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าจ้างล จ้างประจา

จานวน

181,680 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องล จ้างประจา ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

1,630,800 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

70,260 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ
ที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ
นัง ือ ั่ง าร า นด
- พื่อจาย ปน า มนา ณ า ช้จาย น าร ัด ลือ พนั งาน ละ
ล จ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า
ช้จาย าร ัด ลือ พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง ดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย า
ตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม าร ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยว ้อง
- พื่อจาย ปน งิน า มนา ณ ณะ รรม าร อบ วนทางวินัย ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ า ช้จาย
ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ประ อบ ับระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย ารจาย งิน
มนา ณ ณะ รรม าร อบ วนทางวินัย ้าราช าร พ.ศ. 2536
ละตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ ั่ง าร
า นด
- พื่อจาย า รับ ปน าตอบ ทน จ้า น้าที่ น าร ลือ ตั้ง ดย
ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ้อ 26 ละ
้อ 27 ทั้งนี้ อัตรา า ช้จาย ้ ปนไปตามที่ ณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง ( ต.) า นด
( านั งานปลัด อบต.)

รวม

2,901,000 บาท

รวม

690,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

น้า : 6/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้าน ้ พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ
ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด อบต.)
า ชาบ้าน

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องนาย อง ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ พนั งาน วนตาบล ละล จ้างประจา ซึ่งมี
ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่
ด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว
้อง ( านั งานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย

รวม

1,431,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจัดทาประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยรถยนต วน ลาง
ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 7/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

าจ้าง มาบริ าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

57,000 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( านั งานปลัด อบต.)
า ชา รื่องถาย อ าร
พื่อจาย ปน า ช้จาย น าร ชา รื่องถาย อ ารระบบดิจิตอล
ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 8/150
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า ชาที่ดิน

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย น าร ชาที่ดิน า รับ ปนที่จอดรถบริ าร
ประชาชนผ้มาติดตอราช าร ละจัด ิจ รรมตางๆ ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( านั งานปลัด อบต.)
าธรรม นียมตางๆ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าธรรม นียมตางๆ ที่จา ปนต้องชาระ ับ นวยงานที่
รีย ็บ ชน าธรรม นียมศาล าธรรม นียม ละ า ช้จาย น
ารดา นิน ดี ฯลฯ ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 9/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
1. ารับรอง จานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ
อ าร า ช้จายที่ ี่ยว นื่อง น าร ลี้ยงรับรองรวมทั้ง าบริ าร
ละ า ช้จายอื่น ซึ่งจา ปนต้องจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ ปน
ารับรอง น ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ลที่ไปนิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน ละ จ้า น้าที่ที่
ี่ยว ้องซึ่งรวมต้อนรับบ ล รือ ณะบ ล ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย น าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( านั
งานปลัด อบต.)
2. า ลี้ยงรับรอง จานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่มตางๆ รื่อง ช้ น าร ลี้ยง
รับรอง ละ าบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ปนต้องจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยง
รับรอง น ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะ
อน รรม ารที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วาง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ับอง รป รอง วนท้องถิ่น รือ
อง รป รอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้
จาย น ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( านั งานปลัด อบต.)
3. า ช้จาย นพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 40,000 บาท
พื่อจาย ปน า ช้จาย นงานรัฐพิธี ละงานพิธี ารตางๆ รือ
ิจ รรมที่ ิด ึ้น ปน รณีพิ ศษ ชน งานรับ ด็จ งาน ฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับ มือง งานพิธี ารทางศา นา
พทธ ละงานพิธีพรา มณตางๆ ชน ารจัดซื้อ รื่องราช
ั าระ รื่องทองน้อย ระถางธป ชิง ทียน จ ันดอ ไม้ พาน
พม รื่องไทยธรรม รื่อง ัณฑ ทศน ผ้า พร ธงชาติ ป้ายตรา
ัญลั ษณตางๆ พระบรมฉายาลั ษณ พวงมาลา วั ดอป รณที่
ี่ยว นื่อง น ารจัดงานตางๆ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย น ารบริ าร
งาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

จานวน

60,000 บาท

น้า : 10/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าชด ช้ วาม ีย าย รือ ินไ มทด ทน
พื่อ ปน าชด ช้ วาม ีย าย รือ ินไ มทด ทน รณี จ้า น้าที่
องรัฐ ระทาละ มิดตอบ ลภายนอ ตามระ บียบ านั นาย
รัฐมนตรีวาด้วย ลั ณฑ ารปฏิบัติ ี่ยว ับ วามผิดทางละ มิด
อง จ้า น้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. วามรับผิดชอบทางละ มิด อง
จ้า น้าที่ พ.ศ. 2539 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0804.4/ว 144 ลงวันที่ 10 ม รา ม 2556 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 11/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

า ช้จาย น ารดา นิน าร ลือ ตั้งระดับชาติ ละระดับท้องถิ่น
พื่อจาย ปน า ช้จาย น าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ
ภาท้องถิ่น อี ทั้ง ้ วามรวมมือ น ารประชา
ัมพันธ ารณรง รือ าร ้ ้อมล าว าร ประชาชน ้
ทราบถึง ิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร มือง น าร
ลือ ตั้ง ดยจาย ปน า ช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ าวั ด
อป รณ า รื่อง ียน า บบพิมพตางๆ าถาย อ าร า
พิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า ช้จาย น ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ ช้บรรจ
อ าร า อง มนา ณ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
มนา ณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้าย
รง าร าป้ายประชา ัมพันธ า ช้จายอื่นที่จา ปน า รับ
ารจัดทา รง าร ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ ั่ง ารอื่น
ที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

500,000 บาท

น้า : 12/150
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า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( านั งานปลัด อบต.)
าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ละพวงมาลา
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าพานพมดอ ไม้ พานประดับพมดอ ไม้ พานพม งิน
พมทอง รวยดอ ไม้ พวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ รือ
พวงมาลา า รับวางอน าวรีย รือ ช้ น ารจัดงาน ารจัด
ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติ นว ร า ตางๆ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย น าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( านั งาน
ปลัด อบต.)
รง าร อบต. ลื่อนที่ออ นวยพบประชาชน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ าวั ดอป ณตางๆ าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ดยถือปฏิบัติตามพระ
ราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน
มืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือตาม นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตร
ที่ 6 น้า 110 รง ารที่ 2 ( านั งานปลัด อบต.)
รง ารงานพระราชพิธี รัฐพิธี ละวัน า ัญ องชาติ
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัด รง ารงานพระราชพิธี รัฐพิธี

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ละวัน า ัญ องชาติ อาทิ ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดี ินทรม าวชิราลง รณ
พระวชิร ล้า จ้าอย ัว ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรมราชินี ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราชชนนีพันปี ลวง ละวัน ม ง
ชาติ วัน ล้ายวัน วรร ต องพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร ิจ รรมวัน
ล้ายวันพระบรมราช มภพ องพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร วันชาติ ละ
วันพอ งชาติ ฯลฯ ดยจาย ปน า ช้จาย ี่ยว ับ ารดา นิน
รง ารดังนี้ าวั ด ธงตรา ัญลั ษณ ภาพพระบรมยา
ลั ษณ า ช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผ้ที่ ชิญมารวมงาน
ละผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถประ ง ได้ าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอล า ช้
จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ า ช้จายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว
้อง ได้
า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ าบารง า ชา
รือ าบริ ารวั ดอป รณที่จา ปน น ารจัดงาน รวม าติดตั้ง
ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต็นท วที า ช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วาม
ปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ าจ้าง
มาทา วาม ะอาด า ช้จาย น ารต ตง จัด ถานที่ า
าธารณป ภ ตางๆ ชน ระ ไฟฟ้า น้าประปา ทรทัศน รวม
ถึง าติดตั้ง า ชาอป รณ ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา รือ า
บริ ารรถ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน า ช้จาย น ารประ วด
รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วย
รางวัลที่มอบ ้ผ้ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ปน าร
ประ าศ ียรติ ณ งิน รือ องรางวัลที่มอบ ้ผ้ชนะ าร
ประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร
ดง ละ า ช้จาย น าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
ฆษณาทางวิทย ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ า ช้
จาย น ารออ อา าศทางวิทย ทรทัศน าจ้าง มาทาป้าย
ฆษณา รือ ิ่งพิมพ า ช้จายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว ้อง น าร
จัดงาน ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

น้า : 13/150
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น้า : 14/150

2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
5) ตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่
ี่ยว ้อง
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 6
น้า 104 รง ารที่ 8 ( านั งานปลัด อบต.)

รง ารฝึ อบรม พื่อ ง ริม ณธรรมจริยธรรม ารรั ษาวินัย ละ จานวน
วาม ปรง น ารทางาน ณะผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภา อบต.
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง อบต.ม า วั ดิ
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ด าจ้าง มาบริ าร ละ
า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ดยถือปฏิบัติตามพระราช ฤษฎี า วา
ด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น
ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 รือตาม นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 6
น้า 104 รง ารที่ 5 ( านั งานปลัด อบต.)
รง าร ง ริมประชาธิปไตย นท้องถิ่น
จานวน

30,000 บาท

30,000 บาท
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พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ด าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ดยถือปฏิบัติตามพระ
ราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน
มืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือตาม นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 6
น้า 104 รง ารที่ 6 ( านั งานปลัด อบต.)
รง ารอบรมพัฒนาประ ิทธิภาพบ ลา รอง ารบริ าร วน
จานวน
ตาบล
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ด าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ับ ารพัฒนาบ ลา ร
ององ ารบริ าร วนตาบล ดยถือปฏิบัติตามพระราช
ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้
จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 รือตาม นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 6
น้า 105 รง ารที่ 10 ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 15/150

230,000 บาท
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รง ารอบรม ้ วามร้ ี่ยว ับระ บียบ ฎ มาย ละ พ.ร.บ.ท้อง จานวน
ถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ด าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ดยถือปฏิบัติตามพระ
ราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน
มืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือตาม นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 6
น้า 104 รง ารที่ 7 ( านั งานปลัด อบต.)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 16/150

30,000 บาท

150,000 บาท

น้า : 17/150
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งาน ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรง
ลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ พื้น ตะ รงวาง
อ าร พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มลี่, มานปรับ ง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้นท ทป าว ไม้บรรทัด ลิป ฟ้ม ธงชาติ ิ่ง
พิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
น านั งาน ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

รวม

325,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

น้า : 18/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอด
ไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า รีซี ตอร บร
อร ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 19/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้ม ระติ น้า
ร้อน ระติ น้า ย็น ถัง
ตา ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง
องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง
ภาพ ดิม ชน ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ตะ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 20/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด อ ร้าง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อ ร้าง ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียบ ลื่อย วาน ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ ้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ ดิม ชน น้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ ้น ปรงทา ี ปน าว ฯลฯ
ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปน
อป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารง
ป ติ รือ าซอมลาง ชน ทอน้า ละอป รณประปา ทอตางๆ ทอ
น้าบาดาล ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 21/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตช ระจ ้งมน ัญญานไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน ยางรถยนต น้ามัน บร นอต ละ
ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ ละวั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปนอป รณประ อบ รือ
อะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพ
ดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารงป ติ รือ าซอม
ลาง ชน บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ ล้อ ไฟ น้า ไฟ บร ระมอง ้างรถยนต ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 22/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ถาน าซฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 23/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ผน รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ ้อมล ทปบันทึ
้อมล ัวพิมพ รือ ถบ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ซีดี
รอมไดรฟ ผน าอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
วั ดอื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 24/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

455,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ปน าไฟฟ้า น านั งาน/ นที่ าธารณะ รือ อา าร
ถานที่ที่อย น วามด ลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบล
ม า วั ดิ ( านั งานปลัด อบต.)
าน้าประปา าน้าบาดาล
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปา น านั งาน/ นที่
าธารณะ รือ อา าร ถานที่ที่อย น วามด ลรับผิดชอบ อง
อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ( านั งานปลัด อบต.)
าบริ าร ทรศัพท
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ทรศัพทพื้นฐาน ทรศัพท ลื่อนที่ ละ ้ มาย
วามรวมถึง า ช้จาย พื่อ ้ได้ ช้บริ ารดัง ลาว ละ า ช้จายที่
ิด ึ้น ี่ยว ับ าร ช้บริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา ล มาย
ทรศัพท าบารงรั ษา าย ฯลฯ ( านั งานปลัด อบต.)
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าฝา งไปรษณียภัณฑ ปนราย
ดือน ฯลฯ ( านั งานปลัด อบต.)
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
จานวน

50,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ปน าบริ าร รือ ายอิน ตอร น็ต า ชาวงจร ื่อ าร
้อมล ระบบ ื่อ ารอื่น ๆ ชน าธรรม นียม า มาชิ า อ ช้
มาย ล า ชา รื่อง ละอป รณ า ช้บริ าร ละ า ช้จาย
อื่นที่ ี่ยว ้องจา ปน ฯลฯ ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 25/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

133,200 บาท

รวม

133,200 บาท

จานวน

4,500 บาท

จานวน

62,200 บาท

รภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน บบพนั พิง ง จานวน 1
ตัว ๆ ละ 4,500 บาท รภัณฑดัง ลาว ปน รภัณฑนอ บัญชี
มาตรฐาน ตมี วามจา ปนต้องจัด า พื่อ ช้ น ารอานวย วาม
ะดว น ารปฏิบัติงาน ปน รภัณฑที่ไมได้ า นดไว้ นบัญชี
รา ามาตรฐาน รภัณฑ ละมี วามจา ปนต้องจัดซื้อ นท้องถิ่น
ดยประ ยัด ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รภัณฑ ละรถยนต ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ตั้งตามรา าท้องตลาด จึงจัด าตามรา าที่ ืบได้ตาม
ท้องตลาด
( านั งานปลัด อบต.)
รื่องทาลาย อ าร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องทาลาย อ าร บบตัด
ตรง จานวน 1 รื่องๆ ละ 62,200 บาท ณลั ษณะตาม ณฑ
รา ามาตรฐาน รภัณฑ ประจาปี 2562 ราย าร 10.3.1 ดยมี
ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทาลาย ระดาษไมน้อย วา 30 ผนตอ รั้ง
- นาด ระดาษ ลังทาลาย ว้างไม ิน วา 4 มิลลิ มตร
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 26/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ตะอ น ประ ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ตะพับอ น ประ ง จานวน 15 ตัว ๆ
ละ 2,500 บาท ดยมี ณลั ษณะดังนี้
- น้า ฟ ม ้า ี าว, รง า ล็ ชบ ร มี่ยม
- นาด วาม ว้าง ไมน้อย วา 60 ซม.
- นาด วามยาว ไมน้อย วา 150 ซม.
- นาด วาม ง ไมน้อย วา 75 ซม.
รภัณฑดัง ลาว ปน รภัณฑนอ บัญชีมาตรฐาน ตมี วามจา
ปนต้องจัด า พื่อ ช้ น ารอานวย วาม ะดว น ารปฏิบัติงาน
ละ ้บริ ารประชาชน ปน รภัณฑที่ไมได้ า นดไว้ นบัญชี
รา ามาตรฐาน รภัณฑ ละมี วามจา ปนต้องจัดซื้อ นท้องถิ่น
ดยประ ยัด ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รภัณฑ ละรถยนต ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ตั้งตามรา าท้องตลาด จึงจัด าตามรา าที่ ืบได้ตาม
ท้องตลาด
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2563 ยทธศา ตรที่ 6 น้า 103 รง ารที่ 1 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

จานวน

37,500 บาท

น้า : 27/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รภัณฑ อมพิว ตอร
น นอร า รับงาน ็บ อ ารระดับศนยบริ าร บบที่ 2

จานวน

29,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

าจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ จานวน
ซึ่งมิ ช พื่อ ารจัด า รือปรับปรง รภัณฑที่ดิน ละ รือ ิ่ง อ ร้าง

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง น นอร า รับงาน ็บ อ าร
ระดับศนยบริ าร บบที่ 2 จานวน 1 รื่อง ๆ ละ 29,000
บาท ดย ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปน น นอรชนิดป้อน ระดาษ นาด A4
อัต นมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อย วา 50 ผน
- ามารถ น อ ารได้ 2 น้า บบอัต นมัติ
- มี วามละ อียด น าร น ง ด ไมน้อย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็ว น าร น ระดาษ นาด A4 ได้ไมน้อย
วา 40 ppm
- ามารถ น อ ารได้ไมน้อย วา ระดาษ นาด A4
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
ตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอป รณ
ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภา ม 2563 ราย ารที่ 57 ( านั งานปลัด อบต
.)

รายจายอื่น

พื่อจาย ปน าจ้างศึ ษาพัฒนาระบบงาน นภาร ิจ ององ าร
บริ าร วนตาบล นด้านตาง ๆ ารบริ ารจัด ารระบบ ารจ้าง
ถาบัน รืออง รที่ ปน ลางดา นิน าร ารวจ วามพึงพอ จ น
าร ้บริ าร ององ ารบริ าร วนตาบล ารจ้างที่ปรึ ษา
พัฒนาระบบ ารปฏิบัติงาน ององ ารบริ าร วนตาบล ฯลฯ
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 28/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รง ารจัดงานพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ จานวน
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

5,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
รง ารจัดงานพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ จ้าอย ัว
รัช าลที่ 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พื่อจาย ปน งินอด นนอา ภอพทธมณฑล น ารจัด รง ารจัด
งานพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ จ้าอย ัว รัช าล
ที่ 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 6 น้า 76 รง ารที่ 2 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

พื่อจาย ปน งินอด นนอา ภอพทธมณฑล น ารจัด รง ารจัด
งานพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งินอด นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 6 น้า 76 รง ารที่ 3 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

น้า : 29/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รง ารจัดพิธีถวายบัง มพระบรมรปพระบาท ม ด็จพระจล
จอม ล้า จ้าอย ัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

3,662,600 บาท

รวม

2,487,300 บาท

รวม

2,487,300 บาท

จานวน

1,571,220 บาท

พื่อจาย ปน งินอด นนอา ภอพทธมณฑล น ารจัด รง าร
รง ารจัดพิธีถวายบัง มพระบรมรปพระบาท ม ด็จพระจล
จอม ล้า จ้าอย ัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 6 น้า 76 รง ารที่ 4 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
รง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ทิดา
พัชร ธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
พื่อจาย ปน งินอด นนอา ภอพทธมณฑล น ารจัด รง ารจัด
งาน รง ารจัดพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า
ทิดา พัชร ธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564 ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 6 น้า 76 รง ารที่ 1 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( อง ลัง)

น้า : 30/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล ชน งิน พิ่ม
า รองชีพชั่ว ราว, งินที่ปรับ พิ่ม า รับ ณวฒิ ละ าตอบ
ทนราย ดือน ตา นงประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ตามระ บียบที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง
ลัง)
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ละตา นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ตามระ บียบที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง
ลัง)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

824,280 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( อง ลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

46,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ
ที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง ลัง)

น้า : 31/150
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งบดาเนินงาน

รวม

1,118,000 บาท

รวม

530,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ( อง ลัง)
า ชาบ้าน
จานวน

150,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง ดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย า
ตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม าร ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยว ้อง
( อง ลัง)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ปน า ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้าน ้ พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ
ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ( อง ลัง)

น้า : 32/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตาบล ละล จ้างประจา ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ละ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว
้อง ( อง ลัง)
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจัดทาประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยรถยนต วน ลาง
ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( อง ลัง)

น้า : 33/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( อง ลัง)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 34/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( อง ลัง)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รื่องปรับ
อา าศ ฯลฯ ละ น ารซอมบารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ
ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( อง ลัง)

น้า : 35/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งาน ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรง
ลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ พื้น ตะ รงวาง
อ าร พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มลี่, มานปรับ ง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้นท ทป าว ไม้บรรทัด ลิป ฟ้ม ธงชาติ ิ่ง
พิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
น านั งาน ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง ลัง)

รวม

413,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

น้า : 36/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอด
ไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า รีซี ตอร บร
อร ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง ลัง)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 37/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้ม ระติ น้า
ร้อน ระติ น้า ย็น ถัง
ตา ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง
องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง
ภาพ ดิม ชน ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ตะ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง ลัง)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 38/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดยานพา นะ ละ น ง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตช ระจ ้งมน ัญญานไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน ยางรถยนต น้ามัน บร นอต ละ
ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ ละวั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปนอป รณประ อบ รือ
อะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพ
ดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารงป ติ รือ าซอม
ลาง ชน บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ ล้อ ไฟ น้า ไฟ บร ระมอง ้างรถยนต ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง ลัง)
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ถาน าซฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง ลัง)

น้า : 39/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง ลัง)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 40/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

180,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ผน รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ ้อมล ทปบันทึ
้อมล ัวพิมพ รือ ถบ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ซีดี
รอมไดรฟ ผน าอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง ลัง)
วั ดอื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง ลัง)

น้า : 41/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าฝา งไปรษณียภัณฑ ปนราย
ดือน ฯลฯ ( อง ลัง)
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ าร รือ ายอิน ตอร น็ต า ชาวงจร ื่อ าร
้อมล ระบบ ื่อ ารอื่น ๆ ชน าธรรม นียม า มาชิ า อ ช้
มาย ล า ชา รื่อง ละอป รณ า ช้บริ าร ละ า ช้จาย
อื่นที่ ี่ยว ้องจา ปน ฯลฯ ( อง ลัง)

น้า : 42/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

57,300 บาท

รวม

57,300 บาท

จานวน

40,200 บาท

รภัณฑ านั งาน
รื่องปรับอา าศ บบ ย วน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน ชนิดตั้งพื้น
รือ บบ วน นาด 30,000 บีทียี จานวน 1 รื่อง ๆ
ละ 40,200 บาท ณลั ษณะตาม ณฑรา ามาตรฐาน
รภัณฑ ประจาปี 2562 ราย าร 10.6.1 ดยมี ณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- นาดที่ า นด ปน นาดไมต่า วา 30,000 บีทีย
- รา าที่ า นด ปนรา าที่รวม าติดตั้ง
- ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม ละฉลา
ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
- ต้อง ปน รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชด ทั้ง นวย
ง วาม ย็น ละ นวยระบาย วามร้อนจา รงงาน ดียว ัน
- มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร
- ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ บบ ย วน ประ อบด้วย
อป รณ ดังนี้ วิตช 1 ตัว ทอทอง ดงไป ลับ ้มฉนวนยาว 4
มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 6 น้า 77 รง ารที่ 6 ( อง ลัง)

น้า : 43/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ต้ ล็ ็บ ฟ้ม อ าร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต้ ล็ ็บ ฟ้ม อ าร บบ 20
ชอง จานวน 2 ต้ ๆ ละ 3,500 บาท รภัณฑดัง ลาว ปน
รภัณฑนอ บัญชีมาตรฐาน ตมี วามจา ปนต้องจัด า พื่อ ช้ น
ารอานวย วาม ะดว น ารปฏิบัติงาน ปน รภัณฑที่ไมได้
า นดไว้ นบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ละมี วามจา ปนต้อง
จัดซื้อ นท้องถิ่น ดยประ ยัด ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552
รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รภัณฑ ละรถยนต อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งตามรา าท้องตลาด จึงจัด าตาม
รา าที่ ืบได้ตามท้องตลาด
( อง ลัง)

จานวน

7,000 บาท

น้า : 44/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ
พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 รื่อง ๆ
ละ 7,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปนอป รณที่มี วาม ามารถ ปน Printer, Copier, Scanner
ละ Fax ภาย น รื่อง ดียว ัน
- ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา รงงานผ้ผลิต
- มี วามละ อียด น ารพิมพไมน้อย วา 1,200 X 1,200 dpi
- มี วาม ร็ว น ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี วาม ร็ว น ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได้
- มี วามละ อียด น าร น ง ดไมน้อย วา 1,200 X 600
รือ 600 X 1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัต นมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ี ละ าวดา
- ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละ ยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถ ช้งานผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาด ระดาษได้ไมน้อย วา 100 ผน
- ามารถ ช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอป รณ
ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภา ม 2563 ราย ารที่ 44 ( อง ลัง)

จานวน

7,500 บาท

น้า : 45/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18 น้า/นาที)

จานวน

2,600 บาท

รวม

604,160 บาท

รวม

444,160 บาท

รวม

444,160 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

298,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

122,160 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18
น้า/นาที) จานวน 1 รื่อง ๆ ละ 2,600 บาท ดย
ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี วามละ อียด น ารพิมพไมน้อย วา 600 x 600 dpi
- มี วาม ร็ว น ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18 น้า
ตอนาที (ppm)
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 8 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาด ระดาษได้ไมน้อย วา 150 ผน
- ามารถ ช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอป รณ
ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภา ม 2563 ราย ารที่ 44 ( อง ลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)

น้า : 46/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ
ที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

จานวน

24,000 บาท

รวม

160,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- พื่อ ปน า ช้จาย ้ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน รือ
ผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น ตาม า ั่งที่ได้รับมอบ มาย ดยอาศัยอานาจตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย ้ อา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ( านั
งานปลัด อบต.)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 47/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

า ชาบ้าน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้าน ้ พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด อบต.)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตาบล ละ ้าราช ารบานาญ ซึ่ง ปนผ้มี ิทธิ บิ ได้ ดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 ( านั งานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจัดทาประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยรถยนต วน ลาง
ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( านั งาน
ปลัด อบต.)
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าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

2,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( านั งานปลัด อบต.)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( านั งานปลัด อบต.)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

333,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

333,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

รง ารจัดตั้ง ละทบทวนอา า มั รป้อง ันฝ่ายพล รือน (อปพร.) จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัด ิจ รรมฝึ อบรมอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนอง ารบริ าร วนตาบลม า
วั ดิ อาทิ า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า อ าร าตอบ ทน
วิทยา ร าอา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด รื่อง ตง
าย าจ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ดอป รณ ละ
า ช้จายอื่นที่จา ปน ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (4) ง พ.ร.บ
. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฏ น ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 82 รง าร
ที่ 3 ( านั งานปลัด อบต.)
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รง ารตั้งดานตรวจ ละ ฝ้าระวังป้อง ัน าร ิดอบัติ ต ชวง
ทศ าลวัน ึ้นปี ม ละ ทศ าลวัน ง รานต

จานวน

พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัด รง าร ฝ้าระวังป้อง ัน าร ิด
อบัติ ต นชวง ทศ าลวัน ึ้นปี ม ทศ าลวัน
ง รานต อาทิ อา าร ละ รื่องดื่ม า บี้ย
ลี้ยง ไฟฉาย ระบอง ื้อ ะท้อน ง ละ า ช้จายอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้องจา ปน ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (4) ง พ.ร.บ. ภา
ตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวัน
ที่ 2 ธันวา ม 2557 ละตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
าร บิ า ช้จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ละตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย
น าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 82 รง ารที่ 1 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
รง ารฝึ ซ้อม ผน ละป้อง ันบรร ทา าธารณภัย นชมชน/ ม จานวน
บ้าน ละ ถานศึ ษา
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารฝึ อบรมซ้อม ผน ละป้อง ัน
บรร ทา าธารณภัย ้ ชมชน/ มบ้าน ถานศึ ษา ถาน
ประ อบ าร นวยงานราช าร น ตพื้นที่อง ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ อาทิ า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า อ าร า
ตอบ ทนวิทยา ร าอา าร อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ด
อป รณที่ ี่ยว ้อง ละ า ช้จายอื่นที่จา ปน ตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (4) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 82 รง ารที่ 2 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

20,000 บาท

30,000 บาท
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าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( านั งานปลัด อบต.)
ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอด
ไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า รีซี ตอร บร
อร ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

80,000 บาท

รวม

173,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

น้า : 53/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตช ระจ ้งมน ัญญานไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน ยางรถยนต น้ามัน บร นอต ละ
ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ ละวั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปนอป รณประ อบ รือ
อะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพ
ดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารงป ติ รือ าซอม
ลาง ชน บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ ล้อ ไฟ น้า ไฟ บร ระมอง ้างรถยนต ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 54/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

70,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ถาน าซ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 55/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด รื่อง ตง าย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด รื่อง ตง าย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน รื่อง บบ ื้อ าง งผ้า รื่อง มายยศ ละ
ัง ัด ถง ท้า รอง ท้า ็ม ัด มว ผ้าผ อ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
วั ด รื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด รื่องดับ พลิง ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ายดับ พลิง ้อตอ ลียว น ช้ ับ รื่อง บน้า ชดตอ
ายดับ พลิง ้อ ย ามทาง ัวฉีดปรับฝอย ฯลฯ ละวั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน ถังดับ พลิง ล บอลดับ พลิง ฯลฯ ดย
ถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 56/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดอื่น

จานวน

5,000 บาท

รวม

280,480 บาท

รวม

207,480 บาท

รวม

207,480 บาท

จานวน

207,480 บาท

รวม

73,000 บาท

รวม

23,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( านั งาน
ปลัด อบต.)

น้า : 57/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย

จานวน

3,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563 ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 58/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( านั งานปลัด อบต.)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 59/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งาน ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรง
ลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ พื้น ตะ รงวาง
อ าร พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มลี่, มานปรับ ง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้นท ทป าว ไม้บรรทัด ลิป ฟ้ม ธงชาติ ิ่ง
พิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
น านั งาน ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

รวม

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

น้า : 60/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 61/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,157,986 บาท

รวม

420,600 บาท

รวม

420,600 บาท

จานวน

180,600 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ผน รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ ้อมล ทปบันทึ
้อมล ัวพิมพ รือ ถบ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ซีดี
รอมไดรฟ ผน าอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)

น้า : 62/150
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( านั งาน
ปลัด อบต.)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ
ที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)
งบดาเนินงาน

รวม

799,886 บาท

รวม

53,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( านั งาน
ปลัด อบต.)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

3,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 63/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ค่าใช้สอย

รวม

254,310 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 64/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
1. ารับรอง จานวน 2,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ
อ าร า ช้จายที่ ี่ยว นื่อง น าร ลี้ยงรับรองรวมทั้ง าบริ าร
ละ า ช้จายอื่น ซึ่งจา ปนต้องจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ ปน
ารับรอง น ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ลที่ไปนิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน ละ จ้า น้าที่ที่
ี่ยว ้องซึ่งรวมต้อนรับบ ล รือ ณะบ ล ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย น าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( านั
งานปลัด อบต.)
2. า ลี้ยงรับรอง จานวน 3,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่มตางๆ รื่อง ช้ น าร ลี้ยง
รับรอง ละ าบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ปนต้องจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยง
รับรอง น ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะ
อน รรม ารที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วาง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ับอง รป รอง วนท้องถิ่น รือ
อง รป รอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้
จาย น ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( านั งานปลัด อบต.)
3. า ช้จาย นพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 3,000 บาท
พื่อจาย ปน า ช้จาย นงานรัฐพิธี ละงานพิธี ารตางๆ รือ
ิจ รรมที่ ิด ึ้น ปน รณีพิ ศษ ชน งานรับ ด็จ งาน ฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับ มือง งานพิธี ารทางศา นา
พทธ ละงานพิธีพรา มณตางๆ ชน ารจัดซื้อ รื่องราช
ั าระ รื่องทองน้อย ระถางธป ชิง ทียน จ ันดอ ไม้ พาน
พม รื่องไทยธรรม รื่อง ัณฑ ทศน ผ้า พร ธงชาติ ป้ายตรา
ัญลั ษณตางๆ พระบรมฉายาลั ษณ พวงมาลา วั ดอป รณที่
ี่ยว นื่อง น ารจัดงานตางๆ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย น ารบริ าร
งาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

จานวน

8,000 บาท

น้า : 65/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( านั งานปลัด อบต.)
รง าร พิ่มศั ยภาพ ละ รียนร้นอ ถานที่
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า อ าร า อง วัญ อง
รางวัล าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร า
วั ด อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว
้อง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละตาม นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 97 รง ารที่ 4 ( านั
งานปลัด อบต.)
รง าร นับ นน า ช้จาย น ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

183,310 บาท

พื่อ ปน า ช้จาย น ารบริ ารงานด้าน ารศึ ษา องศนยพัฒนา
ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ รายละ อียดดัง
นี้
1) าอา าร ลางวัน องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ อัตรา นละ 20 บาท/วัน จานวน 245
วัน ปน งิน 122,500 บาท
2) าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง าร

น้า : 66/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

บริ าร วนตาบลม า วั ดิ (ราย ัว) อัตรา นละ 1,700
บาท/ปี ปน งิน 42,500 บาท
3) า นัง ือ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) องศนย
พัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี ปน งิน 3,400 บาท
4) าอป รณ าร รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) อง
ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี ปน งิน 3,400 บาท
5) า รื่อง บบนั รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5
ปี) องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลม า
วั ดิ อัตรา นละ 300 บาท/ปี ปน งิน 4,200 บาท
6) า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5
ปี) องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลม า
วั ดิ อัตรา นละ 430 บาท/ปี ปน งิน 7,310 บาท
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2174
ลงวันที่ 13 มษายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
“ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น” ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 97 รง ารที่ 1 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

รง ารอบรม ้ วามร้ผ้ป รอง ด็ ปฐมวัยศนยพัฒนา ด็ ล็
อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ

จานวน

3,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

พื่อจาย ปน า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด าต ตง ถานที่ า
อ าร า อง วัญ องรางวัล าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ
ทนวิทยา ร าวั ด อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้
จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) ง พ.ร.บ
. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละตาม
นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 98 รง ารที่ 7 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 67/150

30,000 บาท

น้า : 68/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งาน ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรง
ลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ พื้น ตะ รงวาง
อ าร พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มลี่, มานปรับ ง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้นท ทป าว ไม้บรรทัด ลิป ฟ้ม ธงชาติ ิ่ง
พิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
น านั งาน ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

รวม

445,576 บาท

จานวน

10,000 บาท

น้า : 69/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอด
ไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า รีซี ตอร บร
อร ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 70/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:41

วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้ม ระติ น้า
ร้อน ระติ น้า ย็น ถัง
ตา ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง
องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง
ภาพ ดิม ชน ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ตะ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 71/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ปน
(1) าอา าร ริม (นม) ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ จานวน 47,905 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม) า รับ ด็ นั รียน องศนย
พัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ อัตราจัด รร
นละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน/ ง ดยถือปฏิบัติตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2561
“ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น”
(2) าอา าร ริม (นม) รง รียนบ้าน ลองม า
วั ดิ จานวน 136,051 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม) า รับ รง รียนบ้าน ลองม า
วั ดิ อัตราจัด รร นละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน/ ง ดย
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
“ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น”
(3) าอา าร ริม (นม) รง รียนบ้าน ลอง
ยง จานวน 191,620 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม) า รับ รง รียนบ้าน ลอง
ยง อัตราจัด รร นละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน/ ง ดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
“ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น”
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4
น้า 97 รง ารที่ 3 ( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

375,576 บาท

น้า : 72/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด อ ร้าง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อ ร้าง ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียบ ลื่อย วาน ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ ้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ ดิม ชน น้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ ้น ปรงทา ี ปน าว ฯลฯ
ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปน
อป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารง
ป ติ รือ าซอมลาง ชน ทอน้า ละอป รณประปา ทอตางๆ ทอ
น้าบาดาล ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 73/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ผน รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ ้อมล ทปบันทึ
้อมล ัวพิมพ รือ ถบ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ซีดี
รอมไดรฟ ผน าอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 74/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ารศึ ษา

จานวน

10,000 บาท

รวม

47,000 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าไฟฟ้า า รับอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ อง าร
บริ าร วนตาบลม า วั ดิ ( านั งานปลัด อบต.)
าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปา า รับอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็
อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ( านั งานปลัด อบต.)
าบริ าร ทรศัพท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ปน า ทรศัพทพื้นฐาน ทรศัพท ลื่อนที่ ละ ้ มาย
วามรวมถึง า ช้จาย พื่อ ้ได้ ช้บริ ารดัง ลาว ละ า ช้จายที่
ิด ึ้น ี่ยว ับ าร ช้บริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา ล มาย
ทรศัพท าบารงรั ษา ฯลฯ ( านั งานปลัด อบต.)
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ารศึ ษา ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน น บบจาลองภมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนทา
ด้วยพลา ติ ระดานลื่นพลา ติ บาะยืด ยน บาะมวย
ปล้า บาะย ดย ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ปน าบริ าร รือ ายอิน ตอร น็ต า ชาวงจร ื่อ าร
้อมล ระบบ ื่อ ารอื่น ๆ ชน าธรรม นียม า มาชิ า อ ช้
มาย ล า ชา รื่อง ละอป รณ า ช้บริ าร ละ า ช้จาย
อื่นที่ ี่ยว ้องจา ปน ฯลฯ ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 75/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

43,500 บาท

รวม

43,500 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

12,500 บาท

รภัณฑ านั งาน
ต้ ล็
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต้ ล็ บบ 2 บาน จานวน 2 ต้ ๆ
ละ 5,500 บาท ปน งิน 11,000 บาท ณลั ษณะตาม ณฑ
รา ามาตรฐาน รภัณฑ ประจาปี 2562 ราย าร 10.14.1 มี
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มีมือจับชนิดบิด
- มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- มี ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
ตาม ณฑรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง านั งบประมาณ
( านั งานปลัด อบต.)
ตะอ น ประ ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ตะพับอ น ประ ง จานวน 5 ตัว ๆ
ละ 2,500 บาท ดยมี ณลั ษณะดังนี้
- น้า ฟ ม ้า ี าว, รง า ล็ ชบ ร มี่ยม
- นาด วาม ว้าง ไมน้อย วา 60 ซม.
- นาด วามยาว ไมน้อย วา 150 ซม.
- นาด วาม ง ไมน้อย วา 75 ซม.
รภัณฑดัง ลาว ปน รภัณฑนอ บัญชีมาตรฐาน ตมี วามจา
ปนต้องจัด า พื่อ ช้ น ารอานวย วาม ะดว น ารปฏิบัติ
งาน ปน รภัณฑที่ไมได้ า นดไว้ นบัญชีรา ามาตรฐาน
รภัณฑ ละมี วามจา ปนต้องจัดซื้อ นท้องถิ่น ดยประ ยัด ปน
ไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ
รภัณฑ ละรถยนต ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งตามรา า
ท้องตลาด จึงจัด าตามรา าที่ ืบได้ตามท้องตลาด
( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 76/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รภัณฑงานบ้านงาน รัว
ตะอา ารพร้อมม้านั่งยาว า รับ ด็ นั รียน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ตะอา ารพร้อมม้านั่งยาว า รับ ด็ นั
รียน ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลม า
วั ดิ จานวน 2 ชดๆ ละ 10,000 บาท มี ณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- พื้น ตะมี นาด ว้างไมน้อย วา 70 ซม. ยาวไมน้อย วา 180
ซม.
- ที่นั่งมี วาม ว้างไมน้อย วา 25 ซม.
รภัณฑดัง ลาว ปน รภัณฑนอ บัญชีมาตรฐาน ตมี วามจา
ปนต้องจัด า พื่อ ้ ด็ นั รียน องศนยพัฒนา ด็ ล็
อง รบริ าร วนตาบลม า วั ดิ า รับนั่งรับประทาน
อา าร ปน รภัณฑที่ไมได้ า นดไว้ นบัญชีรา ามาตรฐาน
รภัณฑ ละมี วามจา ปนต้องจัดซื้อ นท้องถิ่น ดยประ ยัด ปน
ไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ
รภัณฑ ละรถยนต ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งตามรา า
ท้องตลาด จึงจัด าตามรา าที่ ืบได้ตามท้องตลาด
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 4 น้า 74 รง ารที่ 2 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 77/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งบเงินอุดหนุน

รวม

894,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

894,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

284,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
รง าร ง ริม ณภาพ ารจัด ารศึ ษา พื่อพัฒนาที่ยั่งยืน น
รง รียนบ้าน ลองม า วั ดิ
พื่อจาย ปน งินอด นน ้ ับ รง รียนบ้าน ลองม า วั ดิ ตาม
รง าร ง ริม ณภาพ ารจัด ารศึ ษา พื่อ ารพัฒนาที่ยั่งยืน
น รง รียนบ้าน ลองม า วั ดิ ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5
) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปรา ฏ น ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 98
รง ารที่ 9 ( านั งานปลัด อบต.)
รง ารอา าร ลางวัน ้ ับนั รียนระดับชั้นอนบาล-ประถม
ศึ ษาปีที่ 6 อง รง รียนบ้าน ลองม า วั ดิ
พื่อจาย ปน งินอด นน าอา าร ลางวัน ้ ับนั รียนระดับชั้น
อนบาล – ประถมศึ ษาปีที่ 6 อง รง รียนบ้าน ลองม า
วั ดิ อัตรา นละ 20 บาท/วัน จานวน 200 วัน ดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 “ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น” ปรา ฏ น ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 97
รง ารที่ 2 ( านั งานปลัด)

น้า : 78/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง ารอา าร ลางวัน ้ ับนั รียนระดับชั้นอนบาล-ประถม
ศึ ษาปีที่ 6 อง รง รียนบ้าน ลอง ยง

จานวน

400,000 บาท

นับ นนงบประมาณ รง รียนบ้าน ลอง ยง ตาม รง ารย ระดับ จานวน
ณภาพ ารศึ ษา รง รียนดีประจาตาบล รง รียนบ้าน ลอง ยง

90,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอด นน าอา าร ลางวัน ้ ับนั รียนระดับชั้น
อนบาล – ประถมศึ ษาปีที่ 6 อง รง รียนบ้าน ลอง ยง อัตรา
นละ 20 บาท/วัน จานวน 200 วัน ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ละตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 “ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น” ปรา ฏ น ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 97
รง ารที่ 2 ( านั งานปลัด)

พื่อจาย ปน งินอด นน ้ ับ รง รียนบ้าน ลอง ยง ตาม
รง ารย ระดับ ณภาพ ารศึ ษา รง รียนดีประจาตาบล
รง รียนบ้าน ลอง ยง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) ง พ.ร
.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปรา ฏ น ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 98
รง ารที่ 8 ( านั งานปลัด อบต.)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( อง าธารณ
ละ ิ่ง วดล้อม)

รวม

1,970,220 บาท

รวม

1,400,220 บาท

รวม

1,400,220 บาท

จานวน

785,400 บาท

น้า : 79/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ละตา นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ตามระ บียบที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

544,560 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( อง าธารณ
ละ ิ่ง วดล้อม)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

28,260 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ
ที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ
นัง ือ ั่ง าร า นด
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนอา า มั รบริบาลท้องถิ่น พื่อด ล
ผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยอา า มั รบริบาลท้องถิ่น ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ละ าร บิ จาย า ช้จาย พ.ศ. 2562 ละตามที่มี
ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ ั่ง าร า นด
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

รวม

570,000 บาท

รวม

214,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 80/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
า ชาบ้าน
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้าน ้ พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ
ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

27,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องนาย อง ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ พนั งาน วนตาบล ละล จ้างประจา ซึ่งมี
ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่
ด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 รือตาม
ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ ละ ิ่ง
วดล้อม)
ค่าใช้สอย

รวม

129,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจัดทาประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยรถยนต วน ลาง
ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ
ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 81/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 82/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
1. ารับรอง จานวน 2,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ
อ าร า ช้จายที่ ี่ยว นื่อง น าร ลี้ยงรับรองรวมทั้ง าบริ าร
ละ า ช้จายอื่น ซึ่งจา ปนต้องจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ ปน
ารับรอง น ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ลที่ไปนิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน ละ จ้า น้าที่ที่
ี่ยว ้องซึ่งรวมต้อนรับบ ล รือ ณะบ ล ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้จาย น าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
2. า ลี้ยงรับรอง จานวน 2,000 บาท
พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่มตางๆ รื่อง ช้ น าร ลี้ยง
รับรอง ละ าบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ปนต้องจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยง
รับรอง น ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะ
อน รรม ารที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วาง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ับอง รป รอง วนท้องถิ่น รือ
อง รป รอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย า ช้
จาย น ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

จานวน

4,000 บาท

น้า : 83/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ
ละ ิ่ง วดล้อม)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( อง าธารณ ละ ิ่ง วด
ล้อม)

น้า : 84/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งาน ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรง
ลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ พื้น ตะ รงวาง
อ าร พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มลี่, มานปรับ ง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้นท ทป าว ไม้บรรทัด ลิป ฟ้ม ธงชาติ ิ่ง
พิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
น านั งาน ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

รวม

220,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 85/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตช ระจ ้งมน ัญญานไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน ยางรถยนต น้ามัน บร นอต ละ
ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ ละวั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปนอป รณประ อบ รือ
อะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพ
ดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารงป ติ รือ าซอม
ลาง ชน บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ ล้อ ไฟ น้า ไฟ บร ระมอง ้างรถยนต ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 86/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ถาน าซฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปน าวั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย ประ อบด้วย
วั ด งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมี
อาย าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด
ีย าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้ว
ไม ้ม า ชน ชด รื่องมือผาตัด ที่วาง รวย ้ว ระบอ
ตวง บ้า ลอม รื่องวัดน้าฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง รื่องนึ่ง รื่อง
มือวิทยาศา ตร ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน าลี ละผ้าพัน ผล วชภัณฑ อล อฮอล ฟิลม
อ ซ รย มีภัณฑ ออ ซิ จน น้ายาตางๆ ถงมือ ระดาษ
รอง ัตว ลี้ยง พื่อ ารทดลองวิทยาศา ตร รือ าร พทย ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 87/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 88/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ผน รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ ้อมล ทปบันทึ
้อมล ัวพิมพ รือ ถบ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ซีดี
รอมไดรฟ ผน าอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
วั ดอื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 89/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

7,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จานวน

7,000 บาท

รวม

516,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

316,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

316,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าฝา งไปรษณียภัณฑ ปนราย
ดือน ฯลฯ
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 90/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารป้อง ัน ละ วบ ม ร ไ ้ ลือดออ ตาบลม า วั ดิ

จานวน

95,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
ทรายอะ บท าน้ายาพน มอ วัน ละ า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (3) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 85 รง ารที่ 1 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ า ร อด
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ าวั ด/อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ
า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (3) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ละตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น
ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 85 รง ารที่ 3 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 91/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง ารรณรง ละ ้ไ ปัญ ายา พติด To be number one

จานวน

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ด/อป รณ าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎา ม 2561 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 86 รง ารที่ 5 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
รง าร ง ริม ภชนา าร ละ ภาพอนามัย ม ละ ด็ อง
จานวน
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยาม
บรมราช มารี
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ าวั ด/อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ
า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎา ม 2561 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 86 รง ารที่ 6 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

25,000 บาท

25,000 บาท

น้า : 92/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง าร ง ริม นับ นน ารป้อง ัน ร ติดตอ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ าวั ด/อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ
า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (3) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ละตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น
ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 86 รง ารที่ 7 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ นั บ้า
จานวน

56,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัดอบรม ้ วามร้ ประชาชน ม
บ้านตางๆ ฉีดวั ซีนป้อง ัน ร พิษ นั บ้า ้ ับ นั ละ
มว รวมถึง ัตว ลี้ยงล ด้วยนม ทั้งที่มี จ้า อง ละไมมี จ้า
อง ารทา มัน นั ละ มวทั้งตัวผ้ ละตัว มีย ละจัด ิจ รรม
รณรง วบ มป้อง ัน ร พิษ นั บ้า ชน าตอบ ทน
วิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า อ าร า องที่ระลึ า
อา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าวั ด าวั ซีนป้อง ัน ร
พิษ นั บ้า ยา ม า นิด ถงมือ ระบอ ฉีดยา ละ า ช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (3) ง พ.ร.บ
. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละถือปฏิบัติ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 85 รง ารที่ 2
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง าร ารวจ ้อมลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตาม รง าร จานวน
ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ นั บ้า
พื่อ ปน า ช้จาย น าร ารวจ ัตว ละ ึ้นทะ บียน นั ละ มว
น ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบล ปีละ 2 รั้ง ภาย น ดือน
มีนา ม ละ ิง า ม ดย บิ าตอบ ทน ้บ ลที่ ารวจตัว
ละ 3 บาท/ รั้ง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (3) ง พ.ร.บ. ภา
ตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถนายน 2563 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 85 รง ารที่ 4 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
รง ารอบรม มอ มบ้าน นพระราชประ ง
จานวน
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ด าจ้าง มาบริ าร ละ
า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎา ม 2561 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 87 รง ารที่ 10 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 93/150

5,600 บาท

20,000 บาท

น้า : 94/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รภัณฑ ีฬา
รื่องออ าลัง าย ลาง จ้ง มที่ 1
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องออ าลัง าย ลาง จ้ง ติดตั้งบริ วณ
มที่ 1 ชน รื่องออ าลัง าย น รื่องดึงไ ลออ าลัง
น รื่องออ าลัง ้อ า รื่องออ าลังลด น้าท้อง ฯลฯ
รภัณฑดัง ลาว ปน รภัณฑนอ บัญชีมาตรฐาน ตมี วามจา
ปนต้องจัด า พื่อบริ ารประชาชน ปน รภัณฑที่ไมได้ า นด
ไว้ นบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ละมี วามจา ปนต้องจัดซื้อ น
ท้องถิ่น ดยประ ยัด ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552
รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รภัณฑ ละรถยนต อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งตามรา าท้องตลาด จึงจัด าตาม
รา าที่ ืบได้ตามท้องตลาด
ตามอานาจ น้าที่มาตรา 16 (14) ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ
ั้นตอน าร ระจายอานาจ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 ปรา ฏ น ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 87
รง ารที่ 11 ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 95/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รื่องออ าลัง าย ลาง จ้ง มที่ 4

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,523,300 บาท

รวม

1,117,300 บาท

รวม

1,117,300 บาท

จานวน

654,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( อง วั ดิ าร
ัง ม)
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องออ าลัง าย ลาง จ้ง ติดตั้งบริ วณ
มที่ 4 ชน รื่องออ าลัง าย น รื่องดึงไ ลออ าลัง
น รื่องออ าลัง ้อ า รื่องออ าลังลด น้าท้อง ฯลฯ
รภัณฑดัง ลาว ปน รภัณฑนอ บัญชีมาตรฐาน ตมี วามจา
ปนต้องจัด า พื่อบริ ารประชาชน ปน รภัณฑที่ไมได้ า นด
ไว้ นบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ละมี วามจา ปนต้องจัดซื้อ น
ท้องถิ่น ดยประ ยัด ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552
รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รภัณฑ ละรถยนต อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งตามรา าท้องตลาด จึงจัด าตาม
รา าที่ ืบได้ตามท้องตลาด
ตามอานาจ น้าที่มาตรา 16 (14) ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ
ั้นตอน าร ระจายอานาจ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 ปรา ฏ น ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 88
รง ารที่ 14 ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ละตา นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ตามระ บียบที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง
วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 96/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

416,800 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( อง วั ดิ าร
ัง ม)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

3,900 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ
ที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง วั ดิ าร ัง ม)
งบดาเนินงาน

รวม

406,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

91,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น
้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ละตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ
ั่ง าร า นด ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

6,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 97/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

า ชาบ้าน

จานวน

78,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้าน ้ พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ
ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ( อง วั ดิ าร ัง ม)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตาบล ละล จ้างประจา ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ละ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว
้อง ( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 98/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าใช้สอย

รวม

113,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 99/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

จานวน

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( อง วั ดิ าร ัง ม)
รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ า วามรน รงตอ ด็
จานวน
ตรี ละบ ล น รอบ รัว
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ด/อป รณ าจ้าง
มาบริ าร ละ า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละตาม
อานาจ น้าที่มาตรา 67 (6) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 ละตามอานาจ น้าที่ มาตรา 16 (10) ง พ
.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 90 รง ารที่ 5 ( อง
วั ดิ าร ัง ม)

75,000 บาท

30,000 บาท

น้า : 100/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ
้ไ พิ่ม ติม
( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

3,000 บาท

น้า : 101/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งาน ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรง
ลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ พื้น ตะ รงวาง
อ าร พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มลี่, มานปรับ ง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้นท ทป าว ไม้บรรทัด ลิป ฟ้ม ธงชาติ ิ่ง
พิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
น านั งาน ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง วั ดิ าร ัง ม)

รวม

98,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

น้า : 102/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอด
ไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า รีซี ตอร บร
อร ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

3,000 บาท

น้า : 103/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 104/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ผน รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ ้อมล ทปบันทึ
้อมล ัวพิมพ รือ ถบ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ซีดี
รอมไดรฟ ผน าอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง วั ดิ าร ัง ม)
วั ดอื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 105/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าฝา งไปรษณียภัณฑ ปนราย
ดือน ฯลฯ
( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 106/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

635,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( องชาง)

น้า : 107/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

าบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ
้ไ พิ่ม ติม
( องชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอด
ไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า รีซี ตอร บร
อร ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง
ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

น้า : 108/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

385,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

385,000 บาท

อด นนงบประมาณ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภา รง าร ยาย ต จานวน
จา นาย ละติดตั้งไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม มที่ 1

385,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ถาน าซฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

งินอด นน วนราช าร

อด นนงบประมาณ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภา รง าร ยาย
ตจา นาย ละติดตั้งไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม มที่ 1
พื่อจาย ปน งินอด นน ้ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภา รง าร าร
ยาย ตจา นวย ละติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ ซอยบ้านนายวิม ม
ที่ 1 ตาบลม า วั ดิ อา ภอพทธมณฑล จัง วัดน รปฐม ตาม
ประมาณ าร า ช้จาย ารไฟฟ้า วนภมิภา ละ ดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 1 น้า 69 รง ารที่ 5 ( องชาง)

น้า : 109/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

2,671,160 บาท

รวม

626,160 บาท

รวม

626,160 บาท

จานวน

554,160 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( อง าธารณ
ละ ิ่ง วดล้อม)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

72,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ
ที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
งบดาเนินงาน

รวม

2,045,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ประจาปี า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้างประจา ละพนั งาน
จ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน
งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

60,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 110/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าใช้สอย

รวม

1,550,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ปน า ช้จาย น ารจัด รง ารรณรง ละ ง ริม าร ัด
ย ยะ น รัว รือน องประชาชน มที่ 1-4 ตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (2) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 บรรจ น ผนพัฒนา ี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปรา ฏ น ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตร
ที่ 3 น้า 79 รง ารที่ 3 ( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร าจัด ยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล
พื่อจาย ปน า ช้จาย น าร าจัด ยะมลฝอย ละ ิ่งปฏิ ล รือ
จ้าง มา อ ชน รือ นวยงานอื่นนา ยะมลฝอยไป าจัด า
ปรับ ลบ ยะ าที่ดิน รือ ปน า ชาที่ดิน ฯลฯ ตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (2) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
น้า 79 รง ารที่ 1
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
รง ารรณรง ง ริม าร ัด ย ยะ น รัว รือน

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ
้ไ พิ่ม ติม
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 111/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้ม ระติ น้า
ร้อน ระติ น้า ย็น ถัง
ตา ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง
องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง
ภาพ ดิม ชน ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ตะ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

รวม

335,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

น้า : 112/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตช ระจ ้งมน ัญญานไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน ยางรถยนต น้ามัน บร นอต ละ
ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ ละวั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปนอป รณประ อบ รือ
อะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพ
ดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารงป ติ รือ าซอม
ลาง ชน บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ ล้อ ไฟ น้า ไฟ บร ระมอง ้างรถยนต ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 113/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

250,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ถาน าซฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
วั ด รื่อง ตง าย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด รื่อง ตง าย ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน รื่อง บบ ื้อ าง งผ้า รื่อง มายยศ ละ
ัง ัด ถง ท้า รอง ท้า ็ม ัด มว ผ้าผ อ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 114/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ดอื่น

จานวน

5,000 บาท

งานบาบัดน้าเสีย

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ ซอม ซม รื่อง บน้า ระบบบาบัดน้า ีย ฯลฯ ละ น
ารซอมบารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( องชาง)
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ปน าไฟฟ้า นระบบบาบัดน้า ยี ละ าไฟฟ้า นที่
าธารณะอย น วามรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบล
ม า วั ดิ ( องชาง)

น้า : 115/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

466,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

466,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

466,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 116/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารประชม ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร พื่อจัดทา ผน มบ้าน ละ
ผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวน

30,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัด วทีประชา มท้องถิ่น พื่อจัดทา
ผนพัฒนาท้องถิ่น ละ พื่อ ง ริม นับ นน ารจัดทา ผน ม
บ้าน ชน าป้าย รง าร า อ าร าอา าร า รื่องดื่ม า
วั ดอป รณตาง ๆ ละ า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้องจา ปน ดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ละตามอานาจ น้าที่ มาตรา 16 (1) ง พ.ร.บ. า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
น้า 110 รง ารที่ 1 ( านั งานปลัด อบต.)
รง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดงาน อง ลมผ้ งอาย ลม ตรี ผ้นา
ชมชน ละ ณะ รรม าร มบ้าน น ตพื้นที่อง ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ดอป รณตางๆ ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น
ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละตามอานาจ น้าที่
มาตรา 66, 67(6) ละ68 (7) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 93 รง ารที่ 12 ( อง
วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 117/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง ารฝึ อบรมอาชีพ ้
วางงาน

ลมอาชีพ ลม ตรี ผ้ งอาย ละผ้ที่ จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดอป รณ
ตางๆ ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องจา ปน ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ
ตามอานาจ น้าที่มาตรา 66, 67(6) ละ 68 (7) ง พ.ร.บ. ภา
ตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 92 รง ารที่ 6 ( อง
วั ดิ าร ัง ม)
รง าร ง ริม ละพัฒนาศั ยภาพผ้ งอาย
พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ดอป รณตางๆ ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย น
ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละตามอานาจ น้าที่ มาตรา 66, 67(6) ง พ.ร.บ
. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 92 รง าร
ที่ 5 ( อง วั ดิ าร ัง ม)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 118/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง าร ริม ร้าง รือ าย ละพัฒนาศั ยภาพ อง ภา ด็ ละ
ยาวชนตาบลม า วั ดิ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า
อ าร า องที่ระลึ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
จ้าง มายานพา นะ า ชาที่พั าวั ดอป รณตางๆ ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ช้จาย
น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ละตามอานาจ น้าที่ มาตรา 66, 67(6) ง พ
.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2552 ละพระ
ราชบัญญัติ ง ริม ารพัฒนา ด็ ละ ยาวชน งชาติ พ.ศ
. 2550 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 ิง า ม 2560 ปรา ฏ
น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตร
ที่ 3 น้า 91 รง ารที่ 3 ( อง วั ดิ าร ัง ม)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ
้ไ พิ่ม ติม
( อง วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 119/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ง ัน ีฬาต้านยา พติดตาบลม า วั ดิ
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารต ตงประดับ าป้าย าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่ม า ชา รือบริ ารวั ด
อป รณที่จา ปน น ารจัดงาน ละ า ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
บิ า ช้จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั
ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
ละ ้ไ พิ่ม ติม ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 93 รง ารที่ 10 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัด ิจ รรมวัน ด็ งชาติ ชน า
อา าร า รับผ้ ้ารวม ิจ รรม ละ จ้า น้าที่ าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าต ตง ถานที่ าป้าย รง าร า องรางวัล า
วั ดอป รณตางๆ ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว ้องจา ปน ี่ยว
้อง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
บิ า ช้จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั
ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ละตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) (6) ง พ.ร.บ. ภา
ตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 95 รง ารที่ 1 ( านั
งานปลัด อบต.)

น้า : 120/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารต ตงประดับ าป้าย าดอ ไม้
ธป ทียน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ละ รื่องดื่ม า
ชา รือบริ ารวั ดอป รณที่จา ปน น ารจัดงาน ละ า ช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง
ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (5) (8) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
ละ ้ไ พิ่ม ติม ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 95 รง ารที่ 5 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
รง าร ง ริม ณธรรมจริยธรรม น ถานศึ ษา
จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารประ พณี

ทียนพรรษา

พื่อจาย ปน า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า อ าร า อง วัญ อง
รางวัล าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร า
วั ด อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว
้อง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละตาม นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 95 รง ารที่ 3 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

น้า : 121/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง าร ืบ านภมิปัญญาท้องถิ่น น ถานศึ ษา

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า อ าร า อง วัญ อง
รางวัล าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร า
วั ด อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว
้อง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (8) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละตาม นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 95 รง ารที่ 2 ( านั งาน
ปลัด อบต.)
รง าร ืบ านวัฒนธรรมประ พณีวัน ง รานต ละวันผ้ งอาย
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารต ตง ถานที่ าดอ ไม้ธป
ทียน าต ตงประดับ วที าวั ด าอา าร า รื่องดื่ม า
ช้จาย น ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม าร
ตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบ ้ผ้ชนะ ารประ วด รือ าร
ง ัน ปน ารประ าศ ียรติ ณ งิน รือ องรางวัลที่มอบ ้ผ้
ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ า ช้จาย น าร ฆษณาประชา ัมพันธ
งาน ชน า ฆษณาทางวิทย ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพ
ตางๆ า ช้จาย น ารออ อา าศทางวิทย ทรทัศน าจ้าง มา
ทาป้าย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ า ช้จายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว ้อง
น ารจัดงาน ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร บิ า ช้จาย น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ
าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) (8
) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 96 รง ารที่ 6 ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 122/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง าร ืบ านศิลปวัฒนธรรมประ พณีอันดีงาม น ถานศึ ษา
พื่อจาย ปน า ช้จาย นพิธี ปิด/ปิด า อ าร า อง วัญ อง
รางวัล าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร า
วั ด อป รณ าจ้าง มาบริ าร ละ า ช้จายอื่นที่ ี่ยว
้อง ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละตาม นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 น้า 95 รง ารที่ 4 ( านั งาน
ปลัด อบต.)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 123/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ง ริม ารทอง ที่ยว ชิง ษตรตาบลม า วั ดิ อา ภอ
พทธมณฑล จัง วัดน รปฐม
พื่อ ปน า ช้จาย น ารจัด ิจ รรม ง ริม ารทอง ที่ยว ชิง
ษตร องตาบลม า วั ดิ อาทิ าตอบ ทนวิทยา ร าร
ต ตง ถานที่ า อ าร าอา ารวาง ละ า รื่องดื่ม า
อา าร ละ รื่องดื่ม า ช้จาย น ารประ วด รือ ง
ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่
มอบ ้ผ้ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ปน ารประ าศ
ียรติ ณ งิน รือ องรางวัลที่มอบ ้ผ้ชนะ ารประ วด รือ ง
ัน า ช้จายอื่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยว ้อง น ารจัดงาน ดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย
น ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ
ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) (8) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ
ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 2/2563 ยทธศา ตร
ที่ 2 น้า 73 รง ารที่ 1 ( านั งานปลัด อบต.)
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าบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ
้ไ พิ่ม ติม
( านั งานปลัด อบต.)
ค่าวัสดุ
วั ด ฆษณา ละ ผย พร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( านั งานปลัด อบต.)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

3,518,960 บาท

รวม

2,677,960 บาท

รวม

2,677,960 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,334,160 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดือน ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( องชาง)
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงประ ภทบริ ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ละตา นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับ
ง/ ลาง/ต้น ตามระ บียบที่ า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( อง
ชาง)
าจ้างล จ้างประจา

จานวน

221,800 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องล จ้างประจา ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( องชาง)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

972,000 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

108,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบที่
า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( องชาง)

จานวน
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งบดาเนินงาน

รวม

841,000 บาท

รวม

302,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ( องชาง)
า ชาบ้าน
จานวน

192,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น
้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ละตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ ั่ง าร
า นด
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง ดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย า
ตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม าร ละ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยว ้อง
( องชาง)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ปน า ชาบ้าน รือ ชาซื้อบ้าน ้ พนั งาน วนตาบลที่
มี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ นัง ือ
ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง ( องชาง)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

5,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตาบล ละล จ้างประจา ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ละ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว
้อง
( องชาง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจัดทาประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ปน า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยรถยนต วน ลาง
ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ( องชาง)
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าจ้าง มาบริ าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563 ( องชาง)
าชด ช้ วาม ีย าย รือ ินไ มทด ทน
พื่อ ปน าชด ช้ วาม ีย าย รือ ินไ มทด ทน รณี จ้า น้าที่
องรัฐ ระทาละ มิดตอบ ลภายนอ ตามระ บียบ านั นาย
รัฐมนตรีวาด้วย ลั ณฑ ารปฏิบัติ ี่ยว ับ วามผิดทางละ มิด
อง จ้า น้าที่ พ.ศ. 2539 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0804.4/ว 144 ลงวันที่ 10 ม รา ม 2556 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม
( องชาง)
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าธรรม นียมตางๆ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร นราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน าลงทะ บียน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียม น าร ช้ นามบิน ละรายจายอื่น ๆ น าร
ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภาท้องถิ่น รวม
ถึงผ้ได้รับ า ั่ง ตงตั้ง ้ ดินทางไปราช าร ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ช้จาย น าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ละตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม
ติม ( องชาง)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าธรรม นียมตางๆ ที่จา ปนต้องชาระ ับ นวยงานที่
รีย ็บ ชน าธรรม นียม บอนญาต ช้น้าบาดาล าธรรม นียม
รังวัดที่ดิน าธรรม นียม ละ า ช้จาย น ารดา นิน ดี ฯลฯ
( องชาง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า ช้จาย น าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซมทรัพย ินที่ชารด ีย าย พื่อ
้ ามารถ ช้งานได้ตามป ติ ชน ซอมบารงรั ษายาน
พา นะ อ ระจาย าว รื่อง อมพิว ตอร รื่องถาย
อ าร รื่องปรับอา าศ รื่อง ียง ฯลฯ ละ น ารซอม
บารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ 2562
ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ
้ไ พิ่ม ติม
( องชาง)
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด านั งาน ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรง
ลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดา) ที่ถ พื้น ตะ รงวาง
อ าร พระบรมฉายาลั ษณ ผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตางๆ มลี่, มานปรับ ง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ
ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ า
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้นท ทป าว ไม้บรรทัด ลิป ฟ้ม ธงชาติ ิ่ง
พิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
น านั งาน ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

รวม

428,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

น้า : 131/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ดงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้ม ระติ น้า
ร้อน ระติ น้า ย็น ถัง
ตา ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง
องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง
ภาพ ดิม ชน ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ผ้าป
ตะ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

จานวน

3,000 บาท

น้า : 132/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไ วง ประ จ ม รง ญ จปา ตาย ญ จ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัตช ระจ ้งมน ัญญานไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน ยางรถยนต น้ามัน บร นอต ละ
ร ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ ละวั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปนอป รณประ อบ รือ
อะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพ
ดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารงป ติ รือ าซอม
ลาง ชน บาะรถยนต รื่องยนต (อะไ ล) ชด ียรรถ
ยนต บร รัช พวงมาลัย ายพาน บพัด ม้อน้า ัว
ทียน บต ตอรี่ ล้อ ไฟ น้า ไฟ บร ระมอง ้างรถยนต ฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

จานวน

40,000 บาท

น้า : 133/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

180,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน
งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
รื่อง ถาน าซฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)
วั ด าร ษตร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด าร ษตร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ียว ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มน จานพรวน ผานไถ ระทะ ราดซี่พรวนดินระ วาง
ถว รื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ อวน ( า ร็จ
รป) ระชัง ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ ดิม ชน ป๋ย ยา
ป้อง ัน ละ าจัดศัตรพืช ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว พันธ
ัตวปี ละ ัตวน้า น้า ชื้อพันธ ัตว วั ด พาะชา อป รณ น าร
ยายพันธพืช ชน บมีด ชือ ผ้า บ รือผ้าพลา ติ น้า า
ป้อง ัน พิษ ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

น้า : 134/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)
วั ด รื่อง ตง าย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ฆษณา ละ ผย พร ประ อบด้วยวั ด
งทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลน ซม ระ ป๋า ลอง
ถายรป ฯลฯ ละวั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ
ดิม ชน พ ัน ี ระดาษ ียน ป ตอร ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

น้า : 135/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ผน รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ วั ด ิ้น
ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น
รือไม ง ภาพ ดิม ชน อป รณบันทึ ้อมล ทปบันทึ
้อมล ัวพิมพ รือ ถบ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล ฯลฯ ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่
ช้ ปนอป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอม
บารงป ติ รือ าซอมลาง ชน นวยประมวลผล ฮารดดิ ซีดี
รอมไดรฟ ผน าอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มม มรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)
วั ดอื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

น้า : 136/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จานวน

1,000 บาท

รวม

5,560,500 บาท

รวม

5,560,500 บาท

รวม

5,560,500 บาท

จานวน

1,592,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาต้ไปรษณีย าฝา งไปรษณียภัณฑ ปนราย
ดือน ฯลฯ ( องชาง)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภ
รง าร อ ร้างถนนลาดยาง บบ Para Asphaltic concrete
ซอยบ้านนายจิว (ซอยรมนม) ชวงที่ 2 มที่ 3 ตาบลม า วั ดิ
พื่อ ปน า ช้จาย รง าร อ ร้างถนนลาด
ยาง บบ Para Asphaltic concrete ซอยบ้านนายจิว (ซอยรม
นม) ชวงที่ 2 มที่ 3 ตาบลม า วั ดิ อา ภอพทธมณฑล จัง วัด
น รปฐม นาด
ว้าง 5.00 มตร ยาว 332.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่
ไมน้อย วา 1,660.00 ตาราง มตร ดยมี นัง ือรับรองจา าร
ยาง งประ ทศไทย รายละ อียดตาม บบ ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ พร้อมป้ายประชา ัมพันธ ตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (1) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 1 น้า 69 รง ารที่ 7 ( อง
ชาง)

น้า : 137/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งินชด ชย างาน อ ร้างตาม ัญญา บบปรับรา าได้ ( า K)

จานวน

30,000 บาท

รง ารปรับปรงผิวจราจรลาดยาง บบ Over lay ดย ช้ Para จานวน
Asphaltic concrete บริ วณ ลียบ ลองม า วั ดิ จา บ้านนาย
อมร ปรีดาวงศ (นาย น) มที่ 2 ถึง อา ารอ น ประ ง มที่ 1
ตาบลม า วั ดิ

3,482,900 บาท

พื่อจาย ปน า งินชด ชย างาน อ ร้างตาม ัญญา บบปรับรา า
ได้ ( า K) ้ ผ้ประ อบอาชีพงาน อ ร้าง ละผ้ประ อบ
อาชีพอื่น ตามมติ ณะรัฐมนตรี รื่อง ารพิจารณาชวย ลือผ้
ประ อบอาชีพงาน อ ร้าง ละผ้ประ อบอาชีพอื่น ดยถือปฏิบัติ
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
2147 ลงวันที่ 11 ร ฎา ม 2561 ละตามพระราชบัญญัติ าร
จัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบ
ระทรวง าร ลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา
รัฐ พ.ศ. 2560 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยว ้อง
าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง

พื่อจาย ปน าปรับปรงผิวจราจรลาดยาง บบ Over lay ดย
ช้ Para Asphaltic concrete บริ วณ ลียบ ลองม า
วั ดิ จา บ้านนายอมร ปรีดาวงศ (นาย น) ม
ที่ 2 ถึง อา ารอ น ประ ง มที่ 1 ตาบลม า วั ดิ ถนน
ว้าง 5.00 มตร ยาว 1,517.00 มตร นา 0.05 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 7,585.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ
ปลน ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ พร้อมป้ายประชา
ัมพันธ รง าร ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (1) ง พ.ร.บ
. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 2/2563 ยทธศา ตร
ที่ 1 น้า 70 รง ารที่ 8 ( องชาง)

น้า : 138/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รง ารลง ิน ล ซอยบ้าน ร มว มที่ 2 ตาบลม า วั ดิ

จานวน

พื่อจาย ปน าลง ิน ล ซอม ซมถนน บริ วณซอยบ้าน ร
มว มที่ 2 ตาบลม า วั ดิ ดย ารลง ิน ล ถนน ว้าง
ฉลี่ย 4.00 มตร ยาว 190.00 มตร ลง ิน ล ลี่ยปรับ ตง
นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือมีพื้นที่ลง ิน ล ไมน้อย
วา 760.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน ององ าร
บริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (1) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 1 น้า 70 รง ารที่ 9 ( อง
ชาง)
รง ารลง ิน ล าย ลียบทางรถไฟ จา บริ วณบ้านนางนง นช จานวน
พัฒนศั ดิศิริ ( ร ปด) ถึง ลอง วาย บ้านนางวาด าราญ มที่
1 ตาบลม า วั ดิ
พื่อจาย ปน าลง ิน ล ซอม ซมถนน าย ลียบทาง
รถไฟ จา บริ วณนางนง นช พัฒนศั ดิศิริ ( ร ปด) ถึง ลอง
วาย บ้านนางวาด าราญ มที่ 1 ตาบลม า วั ดิ ดย าร
ลง ิน ล ถนน ว้าง ฉลี่ย 3.00 มตร ยาว 675.00 มตร ลง ิน
ล ลี่ยปรับ ตง นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือมีพื้นที่ลง ิน ล ไม
น้อย วา 2,025.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน อง
อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
รง าร ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (1) ง พ.ร.บ. ภาตาบล
ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 2/2563 ยทธศา ตร
ที่ 1 น้า 69 รง ารที่ 6 ( องชาง)

68,600 บาท

183,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ปรับปรง ลัง าศนยพัฒนา ด็ ล็ ( วนที่ตอ ติมด้าน น้า-ด้าน ลัง) จานวน
ละปรับปรง ้องน้า องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ
พื่อจาย ปน าปรับปรง ลัง าศนยพัฒนา ด็ ล็ ( วนที่ตอ ติม
ด้าน น้า -ด้าน ลัง) ละปรับปรง ้องน้า องศนยพัฒนา ด็ ล็
อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ รายละ อียดตาม บบ ปลน
ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ พร้อมป้ายประชา
ัมพันธ รง าร ตามอานาจ น้าที่มาตรา 67 (5) ง พ.ร.บ
. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 2/2563 ยทธศา ตร
ที่ 4 น้า 75 รง ารที่ 2 ( านั งานปลัด อบต.)

น้า : 139/150

204,000 บาท

น้า : 140/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( องชาง)

น้า : 141/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ลอง วยน้า

จานวน

100,000 บาท

รง ารรณรง ละ ง ริม ารอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง จานวน
วดล้อม

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า อ าร า องที่ระลึ า
อา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าวั ดตาง ๆ าป้าย ละ า
ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้องจา ปน ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (7) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 2
น้า 81 รง ารที่ 1
( อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

พื่อจาย ปน าตอบ ทนวิทยา ร า อ าร า องที่ระลึ า
อา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าวั ดตาง ๆ าป้าย ละ า
ช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้องจา ปน ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ า ช้จาย น ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละตามอานาจ น้าที่
มาตรา 67 (7) ง พ.ร.บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 2 น้า 81 รง ารที่ 2 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)

น้า : 142/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

1,340,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ปน าจ้าง องพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรง าจ้าง
ประจาปี ตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตาบลม า วั ดิ ดย านวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

24,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ตามระ บียบที่
า นด ละอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่น ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ละตามที่มี ฎ มาย ระ บียบ ้อบัง ับ า ั่ง รือ
นัง ือ ั่ง าร า นด
( องชาง)

รวม

990,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

น้า : 143/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ้
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับ า ั่งมอบ มาย ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือ นวัน ยดราช ารตามระ บียบ ฯ
ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ออง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยว ้อง ( องชาง)
ค่าใช้สอย

จานวน

5,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยาง ด ซึ่ง ตมิ ช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าจ้าง มา บน้า าบริ าร
าจัดปลว าจ้าง มาทา วาม ะอาด าจ้าง ดลอ าจ้าง
มาอื่นๆ ฯลฯ ที่ ปน ิจ าร นอานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร
วนตาบล ที่ ามารถ บิ จาย นประ ภทรายจายนี้ รือ า าร
ดา นิน าร อ ร้างดัง ลาวไมมีผล ระทบตอ รง ร้าง ลั รือ
ไมมีผล ระทบตอ วามปลอดภัย รือไมมี วามจา ปนต้องมี าร
วบ มด ล ารปฏิบัติงานตลอดระยะ วลาดา นิน าร า งาน ด
ามารถดา นิน ารจ้าง มาบริ ารได้ ้ ช้ ารจ้าง
มาบริ าร (ตาม นัง ือ ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจ้าง ละบริ ารพั ดภา รัฐ ที่ ( วจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้า จนิยาม วาม มาย “
งาน อ ร้าง” ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561) ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
มภาพันธ 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2563
( องชาง)
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าธรรม นียมตางๆ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าธรรม นียมตางๆ ที่จา ปนต้องชาระ ับ นวยงานที่
รีย ็บ ชน าธรรม นียมศาล า ช้จาย น ารดา นิน ดี า
ธรรม นียม น ารติดตั้งมิ ตอร ฯลฯ ( องชาง)
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาวั ด รภัณฑ อป รณ รื่อง
มือ รื่อง ช้ ละทรัพย ินตาง ๆ นงาน ิจ ารประปา ชน าร
บารงรั ษายานพา นะ ทอ มนประปา ระบบประปา รื่องปัมน้า
ซัม มอร บอน้าบาดาล ฯลฯ พื่อ ้ ามารถ ช้งานได้ตาม
ป ติ น ารซอมบารงรั ษายานพา นะ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 มภาพันธ 2562 ละตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ
ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง ละ ้ไ พิ่ม ติม ( องชาง)
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ค่าวัสดุ
วั ด อ ร้าง

รวม

105,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด อ ร้าง ประ อบด้วยวั ด ง
ทน ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพมีลั ษณะ งทน ตตามป ติมีอาย
าร ช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนาไป ช้งาน ล้ว ิด วามชารด ีย
าย ไม ามารถซอม ซม ้ ช้งานได้ดัง ดิม รือซอม ซม ล้วไม
้ม า ชน ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียบ ลื่อย วาน ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน ถ ้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วั ด ิ้น ปลือง ได้ ิ่ง องที่ ดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อ ช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไป นระยะ วลาอัน ั้น รือไม ง ภาพ ดิม ชน น้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็ ้น ปรงทา ี ปน าว ฯลฯ
ละวั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่ง องที่ ช้ ปน
อป รณประ อบ รืออะไ ล า รับ ารซอม ซมบารงรั ษา
ทรัพย ิน ้ ลับ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน ารซอมบารง
ป ติ รือ าซอมลาง ชน ทอน้า ละอป รณประปา ทอตางๆ ทอ
น้าบาดาล ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)
วั ดอื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดอื่น ๆ ที่ไม ้าลั ษณะประ ภท นึ่ง
ประ ภท ด ตมี วามจา ปนต้อง ช้ น ิจ าร ององ ารบริ าร
วนตาบลม า วั ดิ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะ รง ัน
วะ ัว ชื่อม
ัววาลว ปิด-ปิด ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
( องชาง)

น้า : 146/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

720,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

110,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าไฟฟ้า น านั งาน/ นที่ าธารณะ รือ อา าร
ถานที่ที่อย น วามด ลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบล
ม า วั ดิ
( องชาง)
าน้าประปา าน้าบาดาล
พื่อจาย ปน าน้าประปา นที่ าธารณะ รือ อา าร ถานที่ที่
อย น วามด ลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลม า
วั ดิ
( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑอื่น
จัดซื้อ รื่อง บน้า ต้ดิน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง บน้า ต้ดิน (ซัม มอร ) า รับบอ
บาดาล พร้อมชดอป รณ จานวน 1 รื่องๆ ละ 100,000
บาท ดย รื่อง บน้า ต้ดิน (ซัม มอร ) มี าลังมอ ตอร ไมน้อย
วา 10 รงม้า พร้อม ายไฟ ละต้ อน ทรล รภัณฑดัง ลาว
ปน รภัณฑนอ บัญชีมาตรฐาน ตมี วามจา ปนต้องจัด า พื่อ
ช้ น ารอานวย วาม ะดว น ารปฏิบัติงาน ปน รภัณฑที่ไม
ได้ า นดไว้ นบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ละมี วามจา ปน
ต้องจัดซื้อ นท้องถิ่น ดยประ ยัด ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552
รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รภัณฑ ละรถยนต อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งตามรา าท้องตลาด จึงจัด าตาม
รา าที่ ืบได้ตามท้องตลาด
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 ยทธศา ตรที่ 6 น้า 80 รง ารที่ 1 ( องชาง)
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าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ

จานวน

10,000 บาท

รวม

14,971,534 บาท

รวม

14,971,534 บาท

รวม

14,971,534 บาท

งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

จานวน

273,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม ้ พนั งานจ้าง
อง อบต.ม า วั ดิ นอัตรา วนที่ ฎ มาย า นด ดยถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 ละ พ.ร.บ
. ประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท
. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2557 ( านั งานปลัด อบต.)
งิน มทบ องทน งินทด ทน

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษา รง ร้าง อง รภัณฑ นาด
ญ ชน รื่องจั ร ล ยานพา นะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึง าซอม
บารงป ติ รือ าซอม ลาง ( องชาง)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทน งินทด ทน ้ พนั งานจ้าง
อง อบต.ม า วั ดิ รณีประ บอันตราย จ็บป่วย รือ ญ
าย นอัตรา วนที่ ฎ มาย า นด ดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. งิน
ทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวา ม 2561 ( านั งานปลัด อบต.)
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จานวน

11,653,200 บาท

จานวน

1,956,000 บาท

ดา นิน าร พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร ้ ผ้ งอาย น ตพื้นที่
อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ที่มีอาย 60 ปี บริบรณ ึ้น
ไป ที่มี ณ มบัติ รบถ้วนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ละได้ ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ
อง รป รอง วนท้องถิ่น ล้ว ารดา นิน ารจาย บี้ยยังชีพผ้ ง
อายถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2552 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
้อง ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 94 รง ารที่ 3 ( อง วั ดิ าร ัง ม)
บี้ยยังชีพ นพิ าร
ดา นิน าร พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ าร ้ น
พิ าร น ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ที่มี ิทธิ
ตาม ลั ณฑที่ า นด ที่ได้ ดง วามจานง ดย าร อ ึ้น
ทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว้ ับอง รป รอง วน
ท้องถิ่น ล้ว ารดา นิน ารจาย งิน บี้ย วามพิ ารถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ าร ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
้อง ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 94 รง ารที่ 1 ( อง
วั ดิ าร ัง ม)
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด

จานวน

72,000 บาท

จานวน

301,066 บาท

จานวน

50,000 บาท

ดา นิน าร พื่อรองรับ าร ง ราะ บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ้ ผ้
ป่วย อด น ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบลม า วั ดิ ที่
พทยได้รับรอง ละทา ารวินิจฉัย ล้ว ละมี วาม ปนอยยา
จน รือถ ทอดทิ้ง าดผ้อป าระด ล ไม ามารถประ อบอาชีพ
ลี้ยงตัว องได้ ารดา นินงาน ้ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพอง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
- ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปน งิน 36,000 บาท
- ตั้งจายจา งินรายได้
ปน งิน 36,000 บาท
ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
น้า 94 รง ารที่ 2 ( อง วั ดิ าร ัง ม)
ารองจาย
พื่อจาย น รณี าร ผชิญ ต าธารณภัยตลอดปี ละ รณีฉ ฉิน
ที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน อง
ประชาชน ปน วนรวม ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย า ช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถนายน 2563 ( านั งานปลัด อบต.)
รายจายตาม ้อผ พัน
งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน น ตพื้นที่อง าร
บริ าร วนตาบลม า วั ดิ ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 ิง า ม 2553 ละตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวัน
ที่ 27 มภาพันธ 2561 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 94 รง ารที่ 4 ( อง
วั ดิ าร ัง ม)

น้า : 150/150

วันที่พิมพ : 22/9/2563 10:00:42

งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพ

จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพ ดยถือปฏิบัติ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ
. 2561 ปรา ฏ น ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 น้า 94 รง ารที่ 5 ( อง
าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม)
งินชวยพิ ศษ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ าทาศพ พนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา ละพนั งานจ้าง ที่ ียชีวิต นระ วางรับราช าร ( านั
งานปลัด อบต.)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)

จานวน

356,638 บาท

จานวน

42,630 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.) ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตลา ม 2561 ละ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 ร ฎา ม 2561
( านั งานปลัด อบต.)
งินชวย า รองชีพผ้รับบานาญ (ช บ.)
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ า รองชีพผ้รับบานาญ องพนั งาน
วนตาบล น นวยงาน ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่ 29 ตลา ม 2561 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 ร ฎา ม 2561 ( านั
งานปลัด อบต.)

หน้า : 1/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง
5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

72,000
273,000
11,653,200
12,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

356,638

สารองจ่าย

301,066

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

50,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

1,956,000
42,630

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 2/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

รวม
5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

273,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11,653,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

12,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

356,638

สารองจ่าย

301,066

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,956,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,630
45,600

45,600

หน้า : 3/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

216,000

972,000

554,160

416,800

24,000

108,000

72,000

3,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

1,334,160

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

221,800

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

42,000

5,000

5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

654,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,000

100,000

192,000
5,000

5,000

91,000
78,000

60,000

6,000

หน้า : 4/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

544,560

216,000

122,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทน

90,720

90,720

532,000

532,000

45,600

45,600

2,455,080

5,496,760

87,000

87,000

24,000

117,060

401,220

785,400

388,080

298,000

4,957,500

8,417,740

181,680

403,480

246,000

372,000

30,000

40,000

107,000

50,000

700,000

1,231,000

30,000

450,000

834,000

10,000

30,000

125,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

27,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

888,360

24,000

เงินประจาตาแหน่ง

ค่าเช่าบ้าน

888,360

28,260

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

รวม

70,000

84,000
3,000

6,000

หน้า : 5/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทาประกันภัยรถ
ยนต์
ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000
20,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

50,000

10,000

3,000

5,000

20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

20,000

20,000

จ้างเหมาบริการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

75,000

หน้า : 6/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทาประกันภัยรถ
ยนต์

15,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

70,000

10,000

8,000

10,000

43,000

2,000

50,000

220,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

57,000

57,000

ค่าเช่าที่ดิน

24,000

24,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

10,000

50,000

จ้างเหมาบริการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000
4,000

8,000

60,000

72,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

30,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น

500,000

500,000

230,000

425,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

40,000

20,000

หน้า : 7/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา
โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ออกหน่วยพบประชาชน
โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1,400,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตาบล
มหาสวัสดิ์
โครงการคลองสวยน้าใส

30,000
100,000

โครงการงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และวันสาคัญ
ของชาติ
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 8/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000

5,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ออกหน่วยพบประชาชน

10,000

10,000

โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

1,400,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตาบล
มหาสวัสดิ์

30,000

โครงการคลองสวยน้าใส

100,000

โครงการงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และวันสาคัญ
ของชาติ

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

70,000

20,000

30,000

30,000

หน้า : 9/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการตั้งด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ ช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์
โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนหมู่บ้านและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

30,000

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

30,000

หน้า : 10/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการตั้งด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ ช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

รวม

20,000

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนหมู่บ้านและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

30,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

95,000

95,000

30,000

30,000

30,000

หน้า : 11/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทางานคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ์
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี ผู้นา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ว่างงาน

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 12/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทางานคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

รวม

20,000

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี ผู้นา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ว่างงาน

30,000

หน้า : 13/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัว
เรือน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 14/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

รวม

5,000

25,000

25,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัว
เรือน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

30,000

30,000

หน้า : 15/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 16/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

25,000

25,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ

รวม

50,000

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

20,000

183,310

183,310

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

56,000

56,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

5,600

5,600

หน้า : 17/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

80,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามในสถานศึกษา

10,000

โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์
โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย และ พ.ร.บ
.ท้องถิ่น

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 18/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

80,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามในสถานศึกษา

10,000

โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลมหาสวัสดิ์

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์
โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย และ พ.ร.บ
.ท้องถิ่น

230,000

20,000

230,000

20,000

30,000

30,000

หน้า : 19/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

20,000

20,000

3,000

140,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

10,000

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

40,000

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

60,000
150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,000

40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

180,000

300,000

3,000

30,000

3,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

100,000
100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา

10,000

20,000

20,000
5,000

10,000

30,000
5,000

5,000

หน้า : 20/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

3,000

60,000

35,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
งบดาเนินงาน

200,000

80,000

40,000
190,000

280,000

455,000

5,000

15,000

178,000

70,000

110,000

740,000

30,000
20,000

30,000
20,000

5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

375,576

375,576
100,000

วัสดุก่อสร้าง

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

5,000

วัสดุสานักงาน

50,000

15,000

วัสดุการศึกษา

73,000
5,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุอื่น

671,000

50,000

25,000
5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

90,000
50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

ค่าวัสดุ

3,000

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รวม

5,000

3,000
5,000

10,000

10,000

120,000

40,000

93,000

200,000

315,000

13,000

48,000
10,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เครื่องทาลายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน
ตู้เหล็ก

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร
โต๊ะอเนกประสงค์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

20,000
700,000

50,000
1,000

15,000

หน้า : 22/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:53

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

60,000

70,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

3,000

40,000

63,000

30,000

350,000

1,130,000

25,000

48,000

10,000

14,000

4,500

4,500

เครื่องทาลายเอกสาร

62,200

62,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

40,200

40,200

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

7,000
4,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน

ตู้เหล็ก
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

11,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร
โต๊ะอเนกประสงค์

12,500

11,000
7,000

7,000

37,500

50,000

7,500

7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)
สแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาวสาหรับเด็กนักเรียน
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

100,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)

2,600

2,600

สแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2

29,000

29,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาวสาหรับเด็กนักเรียน
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

20,000

20,000

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1

100,000

100,000

เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4

100,000

100,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

100,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง แบบ Para
Asphaltic concrete
ซอยบ้านนายจิว (ซอย
รุ่มนุ่ม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3
ตาบลมหาสวัสดิ์
เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

1,592,000

30,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแบบ
Over lay โดยใช้ Para
Asphaltic concrete
บริเวณเลียบคลองมหา
สวัสดิ์ จากบ้านนาย
อมร ปรีดาวงศ์ (นาย
แก่น) หมู่ที่ 2 ถึง
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการลงหินคลุก
ซอยบ้านครูแมว หมู่ที่
2 ตาบลมหาสวัสดิ์

3,482,900

68,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง แบบ Para
Asphaltic concrete
ซอยบ้านนายจิว (ซอย
รุ่มนุ่ม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3
ตาบลมหาสวัสดิ์
เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

1,592,000

30,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแบบ
Over lay โดยใช้ Para
Asphaltic concrete
บริเวณเลียบคลองมหา
สวัสดิ์ จากบ้านนาย
อมร ปรีดาวงศ์ (นาย
แก่น) หมู่ที่ 2 ถึง
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการลงหินคลุก
ซอยบ้านครูแมว หมู่ที่
2 ตาบลมหาสวัสดิ์

3,482,900

68,600
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการลงหินคลุก
สายเลียบทางรถไฟ
จากบริเวณบ้านนางนงค์
นุช พัฒนศักดิ์ศิริ (ครู
เป็ด) ถึง คลองควาย
บ้านนางวาด สุขสาราญ
หมู่ที่ 1 ตาบลมหา
สวัสดิ์

183,000

ปรับปรุงหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนที่
ต่อเติมด้านหน้า-ด้าน
หลัง) และปรับปรุงห้อง
น้าของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์

204,000

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการลงหินคลุก
สายเลียบทางรถไฟ
จากบริเวณบ้านนางนงค์
นุช พัฒนศักดิ์ศิริ (ครู
เป็ด) ถึง คลองควาย
บ้านนางวาด สุขสาราญ
หมู่ที่ 1 ตาบลมหา
สวัสดิ์

183,000

ปรับปรุงหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนที่
ต่อเติมด้านหน้า-ด้าน
หลัง) และปรับปรุงห้อง
น้าของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์

204,000

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

20,000

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
โครงการจัดพิธีถวาย
บังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
โครงการจัดพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 30/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

5,000

5,000

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

5,000

5,000

โครงการจัดพิธีถวาย
บังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

10,000

10,000

โครงการจัดพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

5,000

5,000

หน้า : 31/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์
โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองโยง
สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจาตาบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 32/34

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:05:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

120,000

120,000

โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

284,000

284,000

โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองโยง

400,000

400,000

สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจาตาบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง

90,000

90,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

อุดหนุนงบประมาณให้
กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โครงการขยาย
เขตจาหน่ายและติดตั้ง
ไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม
หมู่ที่ 1
รวม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

385,000

14,971,534

1,340,000

250,000

9,079,460

230,000

466,000

3,376,160

1,523,300

หน้า : 34/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

อุดหนุนงบประมาณให้
กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โครงการขยาย
เขตจาหน่ายและติดตั้ง
ไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม
หมู่ที่ 1
รวม

รวม

385,000

2,486,820

2,438,466

937,160

13,901,100

51,000,000

