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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ง ารบริ าร วนตําบลนา ม
ํา ภ บินทรบุรี จัง วัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,933,800 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ งทุนประ ัน ัง ม

รวม

9,847,406 บาท

รวม

9,847,406 บาท

รวม

9,847,406 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

พื่ จาย งิน มทบ งทุนประ ัน ัง ม ํา รับพนั งานจาง
ง บต.ใน ัตราร ยละ า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
- นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557
- นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
งิน มทบ งทุน งินทด ทน
พื่ จาย งิน มทบ า งทุน งินทด ทน ป็นรายปีใน ัตราร ย
ละ 0.2 ง าจางโดยประมาณทั้งปี โดยถื ปฏิบัติตาม นัง ื
รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 080.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทด
ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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บี้ยยังชีพผู ูง ายุ

จํานวน

6,540,000 บาท

จํานวน

2,044,800 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ง ราะ บี้ยยังชีพผู ูง ายุที่มี ายุ 60 ปีบริ
บูรณ ึ้นไป ป็นไปตามที่ระ บียบ ฎ มาย ที่ ํา นด ละได ึ้น
ทะ บียน รับ งิน บี้ยยังชีพไว ับ ปท. ลว โดยจาย ัตรา บี้ยยัง
ชีพราย ดื น บบ ั้นบันได นวยงาน ํานั งานปลัด ตั้งจายจา
งิน ุด นุนทั่วไป
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ยังชีพผู ูง ายุ ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2552 ละที่
ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) นา 160 ลําดับ
ที่ 6

บี้ยยังชีพ วามพิ าร
พื่ จาย ป็น งิน บี้ย วามพิ ารใ
นพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑที่ ํา นดที่ได ดง วามจํานงโดย าร จง ึ้นทะ บียน
พื่ รับ งิน บี้ย วามพิ ารไว ับ ง รป ร ง วนท งถิ่น
ลว ง ง ารบริ าร วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน ง ราะ พื่ ารยังชีพ ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2548
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2553
ไ พิ่ม ติมถึงจนถึงปัจจุบัน
- นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 154
ลําดับที่ 3
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บี้ยยังชีพผูป่วย ด

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผูป่วย ด ใ ผูป่วย ด ที่ พทย
ไดรับร ง ละทํา ารวินิจฉัย ลว ละมี วาม ป็น ยูยา จน รื ถู
ท ดทิ้ง าดผู ุป าระดู ลไม ามารถประ บ าชีพ ลี้ยงตน ง
ได ง ง ารบริ าร วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน ง ราะ พื่ ารยังชีพ ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2548 ละ นัง ื รม ง ริม ารป ร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 160
ลําดับที่ 4

งิน ําร งจาย
พื่ ใชจาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รื บรร ทาปัญ า
วาม ดื ดร น งประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น ชน ารป้ ง ัน
ละ ไ ปัญ า ุท ภัย น้ําป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย
ลง ภัย นาว วาตภัย ั ีภัย ไฟป่า ละ ม วัน ละโร
ติดต ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่ ชวย ลื
ประชาชนตาม ํานาจ นาที่ ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
- ตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พ. .2564
- ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลว 30 มิ.ย. 2564 ละ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
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รายจายตาม ผู พัน
โ รง าร งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตําบลนา ม
พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุ ภาพระดับท งถิ่น
รื พื้นที่ ใน ัตราร ยละ 50 งงบประมาณที่ ปท.ไดรับ
มทบจา ป ช.ประจําปี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบ
ประมาณ ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พื่ มทบ งทุน พ.ศ
.2561
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3
/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภา ม 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 159
ลําดับที่ 1

จํานวน

90,000 บาท
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งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนท งถิ่น ( .บ.ท.)
พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญ ง าราช าร วน
ท งถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ าราช าร
วนท งถิ่น พ.ศ.2500 โดย ํานวณตั้งจายใน ัตราร ยละ1 ง
ประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําปี ตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไป (ย วนพันธบัตร งิน ู งินที่มีผู ุทิศใ / งินบริจา ละ งิน
ุด นุน)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ าราช าร วนท งถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบํา น็จบํานาญ า
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ื ํานั งาน งทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนท ง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
4) นัง ื ํานั งาน งทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 ันยายน 2562 รื่ ง ซั
ซ ม นวทาง าร ง งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร
วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน

429,606 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,382,256 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,327,987 บาท

รวม

2,916,720 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดื นนาย /ร งนาย ง รป ร ง วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น าต บ ทนราย ดื นนาย ง ารบริ าร วนตําบล
ละร งนาย ง ารบริ าร วนตําบล ย ป็น
- าต บ ทนราย ดื นนาย ง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1
ัตราใน ัตรา ดื นละ 20,400 บาทจํานวน 12 ดื น ป็น
งิน 244,800 บาท
- าต บ ทนราย ดื นร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 11,220 บาทจํานวน 12
ดื น ป็น งิน 269,280บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน าต บ ทน
นาย ง ารบริ าร วนตําบล ร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภา ง ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา
ง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย ง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภา ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 ละ ไ พิ่ม ติมจนถึง
ปัจจุบัน
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าต บ ทนประจําตํา นงนาย /ร งนาย
พื่ จาย ป็น งิน าต บ ทนประจําตํา นงนาย ง ารบริ าร
วนตําบล ละร งนาย ง ารบริ าร วนตําบล ย ป็น
- งินประจําตํา นงนาย ง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1
ัตราใน ัตรา ดื นละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดื น ป็น
งิน 21,000 บาท
- งินประจําตํา นงร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 880 บาท จํานวน 12
ดื น ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าต บ ทน
นาย ง ารบริ าร วนตําบล ร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภา ง ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา
ง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย ง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภา ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 ละ ไ พิ่ม ติมจนถึง
ปัจจุบัน

จํานวน

42,120 บาท
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าต บ ทนพิ ศษนาย /ร งนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

พื่ จาย ป็น งินต บ ทนพิ ศษนาย ง ารบริ าร วนตําบล
ละร งนาย ง ารบริ าร วนตําบล ย ป็น
- งินต บ ทนพิ ศษนาย ง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1
ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดื น ป็น
งิน 21,000 บาท
- งินต บ ทนพิ ศษร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 880 บาท จํานวน 12
ดื น ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าต บ ทน
นาย ง ารบริ าร วนตําบล ร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภา ง ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา
ง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย ง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภา ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 ละ ไ พิ่ม ติมจนถึง
ปัจจุบัน

าต บ ทนราย ดื น ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
ง ารบริ าร วนตําบล
พื่ จาย ป็น งิน าต บ ทน ล านุ ารนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 7,200 บาท จํานวน 12
ดื น ป็น งิน 86400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าต บ ทน
นาย ง ารบริ าร วนตําบล ร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภา ง ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา
ง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย ง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภา ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 ละ ไ พิ่ม ติมจนถึง
ปัจจุบัน
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าต บ ทนประธาน ภา/ร งประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จํานวน
ง รป ร ง วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน าต บ ทนราย ดื น ประธาน ภา ง าร
บริ าร วนตําบลร งประธาน ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภา ง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภา
ง ารบริ าร วนตําบล ย ป็น
- งิน าต บ ทนราย ดื นประธาน ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 11,220 บาท จํานวน 12
ดื น ป็น งิน 134,640 บาท
- งิน าต บ ทนราย ดื นร งประธาน ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 9,180 บาท จํานวน 12
ดื น ป็น งิน 110,160 บาท
- งิน าต บ ทนราย ดื น มาชิ ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 22 ัตราใน ัตรา ดื นละ 7,200 บาท จํานวน 12
ดื น ป็น งิน 1,900,800 บาท
- งิน าต บ ทนราย ดื น ล านุ าร ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 ัตรา ใน ัตรา ดื นละ 7,200 บาท จํานวน 12
ดื น ป็น งิน 86,400บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าต บ ทน
นาย ง ารบริ าร วนตําบล ร งนาย ง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภา ง ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา
ง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา ง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย ง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภา ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 ละ ไ พิ่ม ติมจนถึง
ปัจจุบัน

นา : 9/100

2,232,000 บาท

นา : 10/100
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,411,267 บาท

จํานวน

2,407,267 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่นประจําปี ละ งินปรับ
ปรุง งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่นประจําปี 9 ัตรา จํานวน 12
ดื น โดยจายใ ับพนั งาน วนท งถิ่น ดังนี้
(1) ปลัด ง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 ตํา นง
(2) ัว นา ํานั ปลัด จํานวน 1 ตํา นง
(3) นั ทรัพยา รบุ ล จํานวน 1 ตํา นง
(4) นิติ ร จํานวน 1 ตํา นง
(5) นั จัด ารงานทั่วไป จํานวน 1 ตํา นง
(6) นั วิ ราะ นโยบาย ละ ผน จํานวน 1 ตํา นง
(7) นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตํา นง
(8) จาพนั งานป้ ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1
ตํา นง
(9) จาพนั งาน าธารณ ุ จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งิน
ประโยชนต บ ทน ื่น ป็นรายจายที่ ง รป ร ง วนท งถิ่น
าจจายได พ.ศ.2559
- นัง ื ํานั งาน จ. ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ง าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
จํานวน

24,000 บาท

งิน ดื น าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

พื่ จาย ป็น าใชจาย ํา รับ งิน พิ่มตางๆ งพนั งาน วน
ตําบล ละจาย งิน พิ่ม า ร งชีพชั่ว ราว, งิน พิ่ม าวิชา (พ. .ว
. ), งิน พิ่มพิ ศษ าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.), งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ
าร ูรบ(พ. .ร.), งิน พิ่มประจําตํา นงที่ต งฝ่า ันตราย ป็น
ป ติ ฯลฯ ใ พนั งาน วนท งถิ่นที่มี ิทธิไดรับตาม
ฎ มาย ระ บียบ รื นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง ํา นด

นา : 11/100
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งินประจําตํา นง

จํานวน

90,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจําตํา นง งพนั งาน วนท งถิ่น ได
(1) ปลัด ง ารบริ าร วนตําบลนา ม ใน ัตรา ดื น
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 48,000
บาท
(2) ัว นา ํานั ปลัด ใน ัตรา ดื นละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 42,000 บาท
ละพนั งานท งถิ่นที่มี ิทธิไดรับตาม ฎ มาย ระ บียบ รื
นัง ื ั่ง ารที่ ํา นด
าต บ ทนพนั งานจาง

จํานวน

1,770,000 บาท

พื่ จาย ป็น าต บ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงพนั งาน
จางตามภาร ิจ 4 ัตรา จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 906,000
บาท ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวยนั ทรัพยา ร
บุ ล) จํานวน 1 ตํา นง
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวยนั วิ ราะ นโยบาย ละ
ผน) จํานวน 1 ตํา นง
(3) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวยนั พัฒนาชุมชน) จํานวน 1
ตํา นง
(4) พนั งานจางตามภาร ิจ (พนั งาน ับ รื่ งจั ร ล นาด
บา) จํานวน 1 ตํา นง
พื่ จาย ป็น าต บ ทน ละ งินปรับปรุง าต บ ทนพนั งาน
จาง 8 ัตรา จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 864,000 บาท ดังนี้
(1) มบาน 1 ตํา นง
(2) พนั งานจางทั่วไป 1 ตํา นง
(3) พนั งาน ับรถยนต วน ลาง 2 ตํา นง
(4) พนั งาน ับรถ (ปฏิบัติ าร พทยฉุ ฉิน บื้ งตน) 1 ตํา นง
(5) นงานทั่วไป (บุ ลา รปฏิบัติ าร พทยฉุ ฉิน บื้ งตน) 1
ตํา นง
(6) พนั งานประจํารถบรรทุ น้ํา น ประ ง 1 ตํา นง
(7) พนั งานวิทยุ 1 ตํา นง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รื นัง ื ั่ง าร ํา นด
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งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจาง

จํานวน

120,000 บาท

รวม

5,054,269 บาท

รวม

966,000 บาท

จํานวน

710,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่ม าร ร งชีพชั่ว ราว จํานวน 7
ัตรา จํานวน 12 ดื น ป็น งิน 120,000 บาท ดังนี้
(1) มบาน 1 ตํา นง
(2) พนั งานจางทั่วไป 1 ตํา นง
(3) พนั งาน ับรถยนต วน ลาง 2 ตํา นง
(4) พนั งาน ับรถ (ปฏิบัติ าร พทยฉุ ฉิน บื้ งตน) 1 ตํา นง
(5) นงานทั่วไป (บุ ลา รปฏิบัติ าร พทยฉุ ฉิน บื้ งตน) 1
ตํา นง
(6) พนั งานประจํารถบรรทุ น้ํา น ประ ง 1 ตํา นง
(7) พนั งานวิทยุ 1 ตํา นง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน
ท งถิ่น

ง รป ร ง วน

(1) พื่ จาย ป็น งินประโยชนต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง จํานวน 370,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนท งถิ่นใ ป็นรายจาย ื่น ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่ ง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนต บ ทน ื่น
ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน
วนท งถิ่นใ ป็นรายจาย ื่น ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่ ง ประ าศ .จ
., .ท., ละ . บต. รื่ ง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่ นไ ละวิธี าร ํา นด งินประโยชนต บ ทน ื่น ป็น
รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
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วนท งถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่ นไ ละวิธี าร ํา นดประโยชน
ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
(2) พื่ จาย ป็น าต บ ทน จา นาที่ใน าร ลื
ตั้ง จํานวน 300,000 บาท
- โดยจาย ป็น าต บ ทนบุ ลที่ไดรับ ตงตั้งใ ปฏิบัติ นาที่ใน
าร ลื ตั้ง มาชิ ภาท งถิ่น รื ผูบริ ารท งถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร ลื ตั้ง มาชิ ภาท งถิ่น รื ผูบริ าร
ท งถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลื ตั้ง มาชิ ภาท งถิ่น รื ผู
บริ ารท งถิ่น พ.ศ. 2562
(3) าต บ ทน าต บ ทน ณะ รรม ารจัดซื้ จัดจาง ตั้ง
ไว 40,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ละ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
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าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

214,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

2,037,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

พื่ จาย ป็น าต บ ทนผูปฏิบัติงานน วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินต บ ทน
ารปฎิบัติงานน วลา ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตาม นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง

า ชาบาน
พื่ จาย ป็น า ชาบานใ ับพนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน ง า
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- ตาม นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน วนตําบล
พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท งถิ่น พ.ศ.2541 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่ จาย ป็น ารายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าจาง
ชนดํา นินงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น าใชจายใน
าร ผย พร รื ารประชา ัมพันธ ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น ชน าโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ
ารจาง มาโฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พร าวทางวิทยุ
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ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ าจัดทํา ารประชา
ัมพันธ รื ิ่งพิมพตางๆ) าโล ใบประ าศ ียรติ ุณ า ร บ
ใบประ าศ ียรติ ุณ ํา รับพนั งาน วนท งถิ่น รื ผูใ วาม
ชวย ลื รื วรไดรับ ารย ย งจา ทางราช าร าใชจายใน
ารจัดทํา ว็บไซต าจางปรับปรุงโด มน website า
ธรรม นียมใน าร ืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดิน
ทางไปราช าร รื าบัตรโดย ารที่ไม ามารถ ืน รื ปลี่ยน
บัตรได รณี ลื่ น าร ดินทางไปราช าร รณี ง รป ร ง วน
ท งถิ่น ั่งใ งด รื ลื่ น าร ดินทางไปราช าร ละใ รวมถึง
รณี ตุ ุดวิ ัย ื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ต ง
มิได ิดจา ตัวผู ดินทางไปราช าร ป็น ตุ าธรรม นียมที่ ี่ยว
ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่ วาม ะดว ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่นที่มิใช ป็น ารร ง
งผูมี ิทธิรับ งิน าใช
จายใน ารใช ถานที่ ื่นชั่ว ราว ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น าใชจายใน ารประดับ ต ตง า าร ถานที่ ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น าบริ าร รื าใชจาย ี่ยว ับ าร ําจัด
มลง มง นู รื ัตวที่ าจ ป็นพา ะนําโร รายมา ู น ละ
ใ มาย วามรวมถึง าร ําจัด ชื้ โร รื ชื้ รา ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น รื บานพั ที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นจัด
ไวใ า ําจัด ยะ รื ิ่งปฏิ ูล าใชจายใน าร ป็น
มาชิ รื ารจัดซื้ นัง ื จุล าร วาร าร นัง ื
พิมพ นัง ื ิ ล็ ทร นิ พื่ ใชในราช ารโดย วนรวม า
บริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล จัด ็บ ยะ ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น าบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล บานพั ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น รณีไมมีผูพั าศัย าใชจาย ี่ยว ับ าร
จัด ผลิตราย าร ละถายท ด ถานีโทรทัศน ละวิทยุ า
ระวางบรรทุ น งพั ดุ รื พั ดุภัณฑ ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น ย วน าระวางบรรทุ น งพั ดุ รื พั ดุภัณฑใน าร
ฝึ บรม ารจัดงาน ละ ารประชุมระ วางประ ทศ าใชจาย
ตางๆ ที่ ิดจา ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงาน ื่น พื่ ใชปฏิบัติ
ราช าร รณีที่จํา ป็น รงดวน ป็น ารชั่ว ราว าตรวจราง าย
งบุ ลา ร พื่ ตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี ละ ชื้ ชไ วี
จา ารปฏิบัติงานตามภาร ิจป ติ ละไมถื ป็น วั ดิ าร าร
รั ษาพยาบาลที่พนั งาน วนท งถิ่นที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จาย ารั ษาพยาบาล าใชจายใน าร
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ชา า าร ละที่ดิน รวมทั้ง าบริ าร ื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา า
ใชจายใน ารดํา นิน ดีในชั้นศาล ารระงับ พิพาทโดย าร
นุญาโตตุลา าร ัน นื่ งมาจา ารปฏิบัติราช าร าถาย
าร า ย็บ นัง ื รื าป นัง ื าซั ฟ
า ชา
ทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง
มาบริ าร ที่ ป็น ารจางใ ผูรับจางทํา าร ยาง นึ่ง ยาง
ใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ บดัด ปลง ต ติม รุภัณฑ ิ่ง ราง
ยางใด ละ ยูใน วามรับผิดช บ งผูรับจาง ชน าจาง มา
ูบน้ํา าบริ าร ําจัดปล าจางผู ดง บบ าซ ม ซม
ทรัพย ิน าตรวจวินิจฉัยโร าทํา มัน ป็นตน าจาง
มาบริ ารบุ ลภายน ชน าจางที่ปรึ ษา, าจาง
บบ, ารับร ง บบ, าจางทําระบบ ผนที่ภาษี, าจางทนาย
วาม, าจางผู ชียวชาญบัญชี าตรวจวินิจฉัยโร , าทํา มัน
ัตว าจาง รงงานราษฎร รณีดํา นิน าร ง าจาง มาที่มี
ลั ษณะ ารจางทํา พื่ ใ ไดมาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่
ํานั งาน รื ป้าย ื่นๆ าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆ ใน
ารติดตั้งโทรศัพท ย วน าตู า า า รื่ งโทรศัพทพวงภาย
ใน าติดตั้ง รื่ งรับ ัญญาณ ตางๆ (ที่ไม าลั ษณะที่ดิน ละ
ิ่ง ราง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ื ที่ มท 080.2/ว 4044 ลว.10
ร ฎา ม 2563 รื่ ง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจาง ชน ละ
าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ง ปท.
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง ื ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2564

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร
พื่ ป็น าใชจาย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร ดังนี้

จํานวน

100,000 บาท
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1. ารับร ง (รายจายใน ารรับร ง รื ลี้ยงรับร ง ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น)
2. าใชจายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รื
ี่ยว นื่ ง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ
3. าพานพุมด ไม พานประดับพุมด ไม พานพุม งินพุม
ท ง รวยด ไม พวงมาลัย ช ด ไม ระ ชาด ไม รื พวง
มาลา ํา รับ นุ าวรีย รื ารใชใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม
ฉลิมพระ ียรติในวโร า ตางๆ
4. าใชจายใน ารจัดประชุมราช าร ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น ละใ มาย วามรวมถึง ารประชุมราช ารทางไ ลผาน
ดาว ทียม ชน า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม า า ารใน รณีที่มี
ารประชุม าบ ี่ยวมื้ า าร า ชา งประชุม าใชจาย
ื่นๆ ที่จํา ป็น ป็นตน ารประชุมราช าร ง ง รป ร ง
วนท งถิ่นที่ ามารถ บิ าใชจายได ต ง ป็น ารประชุมที่
ี่ยว ง ับ ารภาร ิจ ง ง รป ร ง วนท งถิ่น โดยมีวัตถุ
ประ ง พื่ นําผลจา ารประชุมไป ป็น นวทางใน ารปฏิบัติ
งาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พื่ รับทราบนโยบายใน าร
ทํางาน ประชุมชี้ จง ลั ณฑตางๆ รื ซั ซ ม วาม าใจใน
ระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบ ละรับฟังปัญ า ุป รร รื
พิจารณา า ยุติ ประ านงาน รื ไ ปัญ า ฉพาะ รื่ งรวม
ัน ดังนี้
4.1 ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดื น
4.2 ารประชุม ณะ รรม าร ณะ นุ รรม าร รื ณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ื ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รื ํา ั่ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
4.3 ารประชุม ภาท งถิ่น รื ณะ รรม าร ภาท งถิ่น
4.4 ารประชุมประชา ม มูบาน พื่ บูรณา ารจัดทํา ผน
ชุมชน รื รื่ ง ื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รื นัง ื ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
4.5 ารประชุมระ วาง ง รป ร ง วนท งถิ่น ับ ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น
4.6 ารประชุมระ วาง ง รป ร ง วนท งถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงาน ื่น งรัฐ รื ชน
4.7 ารประชุม รณี ื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ นาที่ ง ง ร
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ป ร ง วนท งถิ่น
5. า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม า า าร ํา รับ รณี นวยงาน
ื่น รื บุ ลภายน าดูงาน รื ยี่ยมชม ง รป ร ง วน
ท งถิ่น รื รณี ารตรวจ ยี่ยม
รื ตรวจราช าร าร ถลง าว ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
ารม บ งิน รื ิ่ง งบริจา ใ ง รป ร ง วนท งถิ่น
6. าใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึง าใช
จายใน ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รื ํานวย วาม ะดว ใ ับ
ประชาชน พื่ มารวมงานรัฐพิธี ละพระราชพิธีตางๆ
7. าใชจายในพิธี ปิด า ารตางๆ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่นพ.ศ. 2562
- ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

280,000 บาท
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พื่ จาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
ละน ราช าณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง, าพา นะ, า
ชาที่พั , าบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน, าผานทางดวน
พิ ศษ, าธรรม นียมใน ารใช นามบิน, าลงทะ บียนตางๆ พื่
จาย ป็น าใชจายใน ารลงทะ บียน งพนั งานท งถิ่น ละ
พนั งานจาง ง บต. ารับ ารฝึ บรม ละ ัมมนาใน ลั
ูตรตางๆ ละ าใชจาย ื่นๆที่ ี่ยว งใน าร ดินทางไปราช าร
ผูบริ ารท งถิ่น, มาชิ ภาท งถิ่น,พนั งาน วน
ตําบล, พนั งานจาง รื ผูมี ิทธิ บิ ได ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละ ไ พิ่ม
ติมจนถึงปัจจุบัน

โ รง ารพัฒนาระบบ ารบรรณ ิ ล็ ทร นิ

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายในโ รง ารพัฒนาระบบ ารบรรณ
ิ ล็ ทร นิ
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 166 ลําดับ
ที่ 15

โ รง าร ลื ตั้ง ง บต.นา ม
พื่ ป็น าใชจายใน ารจัด าร ลื ตั้ง ง ง ารบริ าร วน
ตําบล โดยรายละ ียด ละ ัตรา าใชจาย ป็นไปตามที่ ณะ
รรม าร าร ลื ตั้ง ( ต.) ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2561
- ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิ.ย.63
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 172 ลําดับ
ที่ 2
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าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
(รายจาย พื่ ซ ม ซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
พื่ จาย ป็น าซ ม ซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซ ม ซมทรัพย ิน ง ง รป ร ง วนท งถิ่นที่ ิด
จา าร ื่ ม ภาพ รื ชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ
มาย ตุ
1. าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมี า ิ่ง ง ละ า รงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะ าใช ย
2. ใน รณีที่ นวยงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ป็นผู
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินตางๆ งใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ บิ จาย ป็น าจาง
มาบริ ารใน าใช ย
(2) า ิ่ง งที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นซื้ มาใชใน ารบํารุง
รั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินใ บิ จายใน าวั ดุ
(3) าจาง รงงานบุ ลที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นจาง ป็น าร
ชั่ว ราว ในลั ษณะมิใชจาง รงงานใ บิ จายในรายจาย พื่ ใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ
ารจํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น

จํานวน

300,000 บาท

นา : 21/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

468,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุที่ใชใน ารปฏิบัติราช าร ง ง ารบริ าร
วนตําบล ชน ระดาษ,ปา า,ดิน , ระดาษไ , มึ , บบ
พิมพตางๆ, มุด,ซ ง าร,ตรายาง, รรไ ร, า ี้
พลา ติ ,ตลับผง มึ , ลิป, ฟ้ม, บบพิมพ,ธงชาติ. ผง
ปิด ประ าศ,พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่ จาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ใช ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน ล ด
ไฟ,ไมโ รโฟน, าตั้งไมโ รโฟน, ายไฟฟ้า,ปลั๊ ไฟฟ้า, วิตช
ไฟฟ้า,มาตร ํา รับวัดตรวจวงจรไฟฟ้า, ัว รงไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

วั ดุงานบานงาน รัว
พื่ จาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน ผงซั
ฟ , บู, ปรง,ไม วาด,มีด, วน้ํา,จานร ง,ถัง, วน้ํา,จาน
ร ง, ระติ น้ําร น, ระติ น้ํา ็งฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

นา : 22/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

วั ดุ

ราง

จํานวน

2,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุ ราง รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง งที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รื ตามป ติมี ายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลื ง มดไป รื ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
ัน ั้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน ยางรถยนต,น้ํามัน
บร , พลา,ไ วง,ประ จ, รวยจราจร,ไฟ นา, ัว ทียน, บาะรถ
ยนต,พวงมาลัย, ม น้ํา,ถังน้ํามัน, ันชนรถยนต,จาน
จาย, บต ต รี่,ล , ลัตช, ระจ ม ง างฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน น้ํามัน ชื้ พลิง,น้ํามัน
ดี ซล,น้ํามัน บนซิน,น้ํามัน รื่ ง,ถาน, าซ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 / นัง ื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561

วั ดุ าร ษตร
พื่ จาย ป็น าวั ดุ าร ษตร ที่ใชใน ารปฏิบัติราช าร ง
ง ารบริ าร วนตําบล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

นา : 23/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลื ง ชน ี ปรงทา ี ไม ัดป้ายประชา ัมพันธ ป็นตน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ มพิว ต ร
พื่ จาย ป็น าจัดซื้ วั ดุ มพิว ต ร ชน ุป รณบันทึ
มูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,FlasH Drive) ทปบันทึ
มูล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ รื่ งพิมพ มพิว ต ร,ตลับผง มึ
ํา รับ รื่ งพิมพ บบ ล ซ ร, ผน ร ง ง, ระดาษต
นื่ ง, าย บิล, ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ (Rey Board ),
มนบ รด (Main Board ), มมโมรี่ชิป (Memory Chip)
ชน RAM ัตซีทฟีด ต ร (Cut Sheet Feeder), มา (Mouse),
พริน ต ร วิตชิ่งบ ซ (Printer SwitcHing Box), รื่ ง ระจาย
ัญญาณ (Hub), ผนวงจร ิ ล็ ทร นิ (Card)
ชน
Etsernet Card, Lan Card ,Anti virus Card,Sound Card)
ป็นตน, รื่ ง าน ละบันทึ มูล บบตาง ๆ ชน บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk ) บบซีดีร ม ( CDROM ) บบ พติ ล (Optical ) ป็นตน , รื่ ง าน มูล บบ
ซีดีร ม ( CD-Rom),โปร รม มพิว ต ร รื ซ ฟต วรที่มี
รา า นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ ละ ื่น ๆ ที่ ี่ยว ง
ับ มพิว ต ร
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

นา : 24/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

1,583,269 บาท

จํานวน

1,457,269 บาท

จํานวน

6,000 บาท

พื่ จาย ป็น า ระ ไฟฟ้า ละ าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในที่
ทํา าร ง ารบริ าร วนตําบลนา ม ละ า ระ ไฟฟ้าที่ ยู
ใน วามรับผิดช บ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูปรูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ปท.
- นัง ื ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่ ง
ลั ณฑ ละ ัตรา าใชจายประ บ ารพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลั ษณะ าใช ย วั ดุ า าธารณูปโภ

าบริ ารโทรศัพท
พื่ จาย ป็น าโทรศัพทพื้นฐานใน ํานั งาน าโทรศัพท ลื่ น
ที่ ฯลฯ ละ มาย วามรวมถึง าใช พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ ารดัง
ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน า ชา
รื่ ง ล มายโทรศัพท าบํารุงรั ษา าย ง ง ารบริ าร
วนตําบลนา ม ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ปท.

นา : 25/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

2,000 บาท

พื่ จาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าฝา งไปรษณีย าบริ าร
ไปรษณียต บรับ าดวงตราไปรษณีย รื า ชาตูไปรษณีย า
ธรรม นียม ารโ น งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ
บบ ิ ล็ ทร นิ (GFMIS)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ปท.
าบริ าร ื่ าร ละโทร มนา ม
จํานวน

110,000 บาท

พื่ จาย ป็น าบริ าร ื่ าร ละโทร มนา ม รวมถึง าใชจาย
พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร ื่ ารโทร มนา ม ชน าใชจาย ี่ยว ับ
ารใชระบบ ละ าใชบริ าร ิน ท ร น็ต าวิทยุ ื่ าร า
โทรภาพ (โทร าร) า ท ล ซ าวิทยุ ื่ าร า ื่ ารผานดาว
ทียม รวมถึง ิน ท ร น็ต ารด ละ า ื่ าร ื่นๆ ชน า
บิ้ลทีวี า ชาช ง ัญญาณดาว ทียม ละใ มาย วามรวมถึง
าใชจาย พื่ ใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว
ับ ารใชบริ าร าต ัญญาณจีพี (1 รั้งต ปี) ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ปท.

า ชาพื้นที่ ว็บไซต ละ าธรรม นียมที่ ี่ยว ง
พื่ จาย ป็น า ชาพื้นที่ ว็บไซต ละ าธรรม นียมที่ ี่ยว
ง (ระบบ CLOUD, HOSTING) ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ปท.

จํานวน

8,000 บาท

นา : 26/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื น าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

รวม

2,591,800 บาท

รวม

1,870,000 บาท

รวม

1,870,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื น ํา รับพนั งาน วนตําบลพร ม งินปรับ
ปรุงตํา นง ตั้งไว 12 ดื น ดังนี้
- ผู ํานวย าร ง ลัง จํานวน 1 ตํา นง
- นั วิชา าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 ตํา นง
- นั วิชา ารพั ดุ จํานวน 1 ตํา นง
- จาพนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นดใ งิน
ประโยชนต บ ทน ื่น ป็นรายจายที่ ง รป ร ง วนท งถิ่น
าจจายได พ.ศ.2559
- ป็นไปตามตาม นัง ื ํานั งาน จ. ท. ละ . บต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่ งซั ซ ม นวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น
- นัง ื ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
งินประจําตํา นง
พื่ จาย ป็น งินประตํา นง ํา รับพนั งาน วนตําบล ตั้งไว 12
ดื น ดังนี้
- ผู ํานวย าร ง ลัง จํานวน 1 ตํา นง
- นัง ื ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563

นา : 27/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

าต บ ทนพนั งานจาง

จํานวน

822,300 บาท

พื่ จาย ป็น งิน าต บ ทน ใ พนั งานจางพร ม งินปรับ
ปรุงตํา นง จํานวน 12 ดื น รายละ ียดดังนี้
- ผูชวยนั วิชา าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 ตํา นง
- ผูชวยนั วิชา ารพั ดุ จํานวน 1 ตํา นง
- ผูชวย จาพนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 ตํา นง
- ผูชวย จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 ตํา นง
- นงานทั่วไป จํานวน 1 ตํา นง
- นัง ื ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจาง

จํานวน

5,700 บาท

รวม

710,000 บาท

รวม

225,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ พนั งานจาง จํานวน 12
ดื น รายละ ียดดังนี้
- ผูชวย จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 ตํา นง
- นงานทั่วไป จํานวน 1 ตํา นง
- นัง ื ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน
ท งถิ่น

ง รป ร ง วน

(1) พื่ จาย ป็น งินประโยชนต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง จํานวน 120,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนท งถิ่นใ ป็นรายจาย ื่น ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่ ง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนต บ ทน ื่น
ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน
วนท งถิ่นใ ป็นรายจาย ื่น ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2557
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3) นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่ ง ประ าศ .จ
., .ท., ละ . บต. รื่ ง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่ นไ ละวิธี าร ํา นด งินประโยชนต บ ทน ื่น ป็น
รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
วนท งถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่ นไ ละวิธี าร ํา นดประโยชน
ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
(2) าต บ ทน าต บ ทน ณะ รรม ารจัดซื้ จัดจาง ตั้ง
ไว 30,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ละ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง

าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็น าต บ ทนผูปฏิบัติงานน วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินต บ ทน
ารปฎิบัติงานน วลา ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตาม นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
า ชาบาน
จํานวน

50,000 บาท
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พื่ จาย ป็น า ชาบานใ ับพนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน ง า
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- ตาม นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา

จํานวน

20,000 บาท

รวม

345,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน วนตําบล
พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท งถิ่น พ.ศ.2541 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่ จาย ป็น ารายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าจาง
ชนดํา นินงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น าใชจายใน
าร ผย พร รื ารประชา ัมพันธ ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น ชน าโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ
ารจาง มาโฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พร าวทางวิทยุ
ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ าจัดทํา ารประชา
ัมพันธ รื ิ่งพิมพตางๆ) าโล ใบประ าศ ียรติ ุณ า ร บ
ใบประ าศ ียรติ ุณ ํา รับพนั งาน วนท งถิ่น รื ผูใ วาม
ชวย ลื รื วรไดรับ ารย ย งจา ทางราช าร าใชจายใน
ารจัดทํา ว็บไซต าจางปรับปรุงโด มน website า
ธรรม นียมใน าร ืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดิน
ทางไปราช าร รื าบัตรโดย ารที่ไม ามารถ ืน รื ปลี่ยน
บัตรได รณี ลื่ น าร ดินทางไปราช าร รณี ง รป ร ง วน
ท งถิ่น ั่งใ งด รื ลื่ น าร ดินทางไปราช าร ละใ รวมถึง
รณี ตุ ุดวิ ัย ื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ต ง
มิได ิดจา ตัวผู ดินทางไปราช าร ป็น ตุ าธรรม นียมที่ ี่ยว
ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่ วาม ะดว ง ง ร
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ป ร ง วนท งถิ่นที่มิใช ป็น ารร ง
งผูมี ิทธิรับ งิน าใช
จายใน ารใช ถานที่ ื่นชั่ว ราว ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น าใชจายใน ารประดับ ต ตง า าร ถานที่ ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น าบริ าร รื าใชจาย ี่ยว ับ าร ําจัด
มลง มง นู รื ัตวที่ าจ ป็นพา ะนําโร รายมา ู น ละ
ใ มาย วามรวมถึง าร ําจัด ชื้ โร รื ชื้ รา ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น รื บานพั ที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นจัด
ไวใ า ําจัด ยะ รื ิ่งปฏิ ูล าใชจายใน าร ป็น
มาชิ รื ารจัดซื้ นัง ื จุล าร วาร าร นัง ื
พิมพ นัง ื ิ ล็ ทร นิ พื่ ใชในราช ารโดย วนรวม า
บริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล จัด ็บ ยะ ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น าบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล บานพั ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น รณีไมมีผูพั าศัย าใชจาย ี่ยว ับ าร
จัด ผลิตราย าร ละถายท ด ถานีโทรทัศน ละวิทยุ าระวาง
บรรทุ น งพั ดุ รื พั ดุภัณฑ ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น ย วน าระวางบรรทุ น งพั ดุ รื พั ดุภัณฑใน ารฝึ
บรม ารจัดงาน ละ ารประชุมระ วางประ ทศ าใชจาย
ตางๆ ที่ ิดจา ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงาน ื่น พื่ ใชปฏิบัติ
ราช าร รณีที่จํา ป็น รงดวน ป็น ารชั่ว ราว าตรวจราง าย
งบุ ลา ร พื่ ตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี ละ ชื้ ชไ วี
จา ารปฏิบัติงานตามภาร ิจป ติ ละไมถื ป็น วั ดิ าร าร
รั ษาพยาบาลที่พนั งาน วนท งถิ่นที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จาย ารั ษาพยาบาล าใชจายใน าร
ชา า าร ละที่ดิน รวมทั้ง าบริ าร ื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา า
ใชจายใน ารดํา นิน ดีในชั้นศาล ารระงับ พิพาทโดย าร
นุญาโตตุลา าร ัน นื่ งมาจา ารปฏิบัติราช าร าถาย
าร า ย็บ นัง ื รื าป นัง ื าซั ฟ
า ชา
ทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง
มาบริ าร ที่ ป็น ารจางใ ผูรับจางทํา าร ยาง นึ่ง ยาง
ใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ บดัด ปลง ต ติม รุภัณฑ ิ่ง ราง
ยางใด ละ ยูใน วามรับผิดช บ งผูรับจาง ชน าจาง มา
ูบน้ํา าบริ าร ําจัดปล าจางผู ดง บบ าซ ม ซม
ทรัพย ิน าตรวจวินิจฉัยโร าทํา มัน ป็นตน าจาง
มาบริ ารบุ ลภายน ชน าจางที่ปรึ ษา, าจาง
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บบ, ารับร ง บบ, าจางทําระบบ ผนที่ภาษี, าจางทนาย
วาม, าจางผู ชียวชาญบัญชี าตรวจวินิจฉัยโร , าทํา มัน
ัตว าจาง รงงานราษฎร รณีดํา นิน าร ง าจาง มาที่มี
ลั ษณะ ารจางทํา พื่ ใ ไดมาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่
ํานั งาน รื ป้าย ื่นๆ าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆ ใน
ารติดตั้งโทรศัพท ย วน าตู า า า รื่ งโทรศัพทพวงภาย
ใน าติดตั้ง รื่ งรับ ัญญาณตางๆ (ที่ไม าลั ษณะที่ดิน ละ ิ่ง
ราง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ื ที่ มท 080.2/ว 4044 ลว.10
ร ฎา ม 2563 รื่ ง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจาง ชน ละ
าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ง ปท.
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง ื ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2564

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
(1) าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
ละน ราช าณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง, าพา นะ, า
ชาที่พั , าบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน, าผานทางดวน
พิ ศษ, าธรรม นียมใน ารใช นามบิน, าลงทะ บียนตางๆ พื่
จาย ป็น าใชจายใน ารลงทะ บียน งพนั งานท งถิ่น ละ
พนั งานจาง ง บต. ารับ ารฝึ บรม ละ ัมมนาใน ลั
ูตรตางๆ ละ าใชจาย ื่นๆที่ ี่ยว งใน าร ดินทางไปราช าร
ผูบริ ารท งถิ่น, มาชิ ภาท งถิ่น,พนั งาน วน
ตําบล, พนั งานจาง รื ผูมี ิทธิ บิ ได ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2555 ละ ไ พิ่ม
ติมจนถึงปัจจุบัน
(2) าใชจายในโ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
จํานวน

100,000 บาท
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พื่ จาย ป็น าใชจายในโ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ง ง ารบริ าร วนตําบล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท ง ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว462 ลงวันที่ 9 ม รา ม 2555
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น นาที่ 165 ลําดับที่ 7
(4) โ รง าร ิจ รรมใ วามรู รื่ งผลประโยชนทับซ น ริม ราง จํานวน
จิต ํานึ ละบทบาท นาที่ใน ารปฏิบัติงานราช ารบุ ลา ร าร
ปฏิบัติงานดาน าร บิ จาย ารจัดซื้ จัดจาง งบุ ลา ร พื่ ใ
ถู ต งตาม นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
พื่ จาย ป็นจาใชจายในโ รง าร ิจ รรมใ วามรู รื่ งผล
ประโยชนทับซ น ริม รางจิต ํานึ ละบทบาท นาที่ใน าร
ปฏิบัติงานราช ารบุ ลา ร ารปฏิบัติงานดาน าร บิ จาย าร
จัดซื้ จัดจาง งบุ ลา ร พื่ ใ ถู ต งตาม นัง ื ั่ง
ารที่ ี่ยว ง
- ป็นไปตามระ บียบ าใชจายใน ารฝึ บรม ละ าร ารับ าร
ฝึ บรม ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ไ
พิ่ม ติม
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ร่ง
ที่ 1/2562 นาที่ 2 ลําดับที่ 1

นา : 32/100

15,000 บาท

นา : 33/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
(รายจาย พื่ ซ ม ซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
พื่ จาย ป็น าซ ม ซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซ ม ซมทรัพย ิน ง ง รป ร ง วนท งถิ่นที่ ิด
จา าร ื่ ม ภาพ รื ชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ
มาย ตุ
1. าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมี า ิ่ง ง ละ า รงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะ าใช ย
2. ใน รณีที่ นวยงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ป็นผู
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินตางๆ งใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) าจาง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ บิ จาย ป็น าจาง
มาบริ ารใน าใช ย
(๒) า ิ่ง งที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นซื้ มาใชใน ารบํารุง
รั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินใ บิ จายใน าวั ดุ
(๓) าจาง รงงานบุ ลที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นจาง ป็น าร
ชั่ว ราว ในลั ษณะมิใชจาง รงงานใ บิ จายในรายจาย พื่ ใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ
ารจํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น

จํานวน

30,000 บาท

นา : 34/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

110,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุที่ใชใน ารปฏิบัติราช าร ง ง ารบริ าร
วนตําบล ชน ระดาษ,ปา า,ดิน , ระดาษไ , มึ , บบ
พิมพตางๆ, มุด,ซ ง าร,ตรายาง, รรไ ร, า ี้
พลา ติ ,ตลับผง มึ , ลิป, ฟ้ม, บบพิมพ,ธงชาติ. ผง
ปิด ประ าศ,พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
พื่ จาย ป็น าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลื ง ชน ี ปรงทา ี ไม ัดป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ ป็น
ตน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

นา : 35/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

วั ดุ มพิว ต ร
พื่ จาย ป็น าจัดซื้ วั ดุ มพิว ต ร ชน ุป รณบันทึ
มูล (
Diskette , Floppy Disk ,Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc,FlasH Drive) ทปบันทึ
มูล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ รื่ งพิมพ มพิว ต ร ,ตลับผง มึ
ํา รับ รื่ งพิมพ บบ ล ซ ร , ผน ร ง ง , ระดาษต
นื่ ง , าย บิล , ผง ป้น ั ระ รื ป้นพิมพ (Rey Board ),
มนบ รด (Main Board ), มมโมรี่ชิป (Memory Chip)
ชน RAM ัตซีทฟีด ต ร (Cut Sheet Feeder), มา (Mouse),
พริน ต ร วิตชิ่งบ ซ (Printer SwitcHing Box), รื่ ง ระจาย
ัญญาณ (Hub), ผนวงจร ิ ล็ ทร นิ (Card)
ชน Etsernet Card, Lan Card,Anti virus Card,Sound Card)
ป็นตน , รื่ ง าน ละบันทึ มูล บบตาง ๆ ชน บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk ) บบซีดีร ม ( CDROM ) บบ พติ ล (Optical ) ป็นตน , รื่ ง าน มูล บบ
ซีดีร ม ( CD-Rom) ,โปร รม มพิว ต ร รื ซ ฟต วรที่มี
รา า นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ ละ ื่น ๆ ที่ ี่ยว ง
ับ มพิว ต ร
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

จํานวน

50,000 บาท

นา : 36/100
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

30,000 บาท

รวม

11,800 บาท

รวม

11,800 บาท

จํานวน

11,800 บาท

รวม

411,020 บาท

รวม

370,020 บาท

รวม

370,020 บาท

จํานวน

370,020 บาท

พื่ จาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าฝา งไปรษณีย าบริ าร
ไปรษณียต บรับ าดวงตราไปรษณีย รื า ชาตูไปรษณีย า
ธรรม นียม ารโ น งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ
บบ ิ ล็ ทร นิ (GFMIS)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ื ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ปท.
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้ ตู ล็ บบ 2 บาน
พื่ จาย ป็น าจัดซื้ ตู ล็ บบ 2 บาน จํานวน 2 ตู โดยมีราย
ะ ียด ดังนี้
1) มีมื จับชนิดบิด
2) มี ผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ุต รรม (ม )
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื น าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
พื่ จาย ป็น งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่นประจําปี ละ งินปรับ
ปรุง งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่น
ประจําปี จํานวน 12 ดื น ตํา นง นั วิชา ารตรวจ บภาย
ใน

นา : 37/100
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน

รวม

41,000 บาท

รวม

41,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็น า ชาบานใ ับพนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ทิ ธิ บิ ได
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน ง า
ราช าร วนท งถิ่น พ.ศ. 2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร งพนั งาน วนตําบลซึ่ง
มี ิทธิ บิ ไดตามพระราช ฤษฏี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร พ.ศ. 2523 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ื รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวันที่ ที่ 28
มิถุนายน 2559

นา : 38/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน
ท งถิ่น

ง รป ร ง วน

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

294,800 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน าร นับ นุน ารดํา นิน ิจ รรมงาน
ป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ใ ับ ปพร.ที่ปฏิบัติ นาที่ตาม ํา ั่งที่
ไดรับม บ มาย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใ
า า มั รป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2560
- ระ บียบ ณะ รรม ารป้ ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ
วาดวย าใชจาย ง า า มั รป้ ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ
.ศ.2560
- นัง ื ดวนที่ ุด มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2560 รื่ งระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
าใชจายใ
า า มั รป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน
ท งถิ่น

ง รป ร ง วน

พื่ จาย ป็น า บี้ย ลี้ยง าพา นะ ใ ับ ปพร.
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 2373 ลงวันที่ 23 ธันวา ม 2557 ละ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว
ง

นา : 39/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โ รง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติ
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ
ารจิต า าภัยพิบัติ โดยจาย ป็น า วั ดุ ุป รณ าต บ ทน
วิทยา ร า า าร าป้ายโ รง าร ละ าใชจาย ื่น ๆ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ
บรม ละ าร ารับ ารฝึ บรม ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ไ พิ่ม
ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 1 ลําดับที่ 2
โ รง ารฝึ บรม ละทบทวน มาชิ า า มั รป้ ง ันภัยฝ่าย
พล รื น
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารฝึ บรม ละทบทวน
มาชิ า า มั รป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ( ปพร.) โดยจาย ป็น
าต บ ทน า า าร าป้ายโ รง ารฝึ บรม ละทบทวน
มาชิ า า มั รป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น ( ปพร.) า
วั ดุ ุป รณ ละ าใชจาย ื่น ๆ ฯลฯ - -ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ บรม ละ าร ารับ ารฝึ
บรม ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ไ พิ่ม
ติม
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 137 ลําดับ
ที่ 3
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โ รง ารรณรง ลด ุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารรณรง ลด ุบัติ ตุ
ทางถนน ในชวงป ติ ละชวง ทศ าลปีใ ม โดยจาย ป็น าต บ
ทน า า าร า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าป้ายโ รง าร
ประชา ัมพันธรณรง ารลด ุบัติ ตุทางถนน า
วั ดุ ุป รณ ละ าใชจาย ื่น ๆ ฯลฯ
- นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- นัง ื ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 136 ลําดับ
ที่ 1
โ รง ารรณรง ลด ุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ง รานต
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารรณรง ลด ุบัติ ตุ
ทางถนน ในชวงป ติ ละชวง ทศ าล ง รานต โดยจาย ป็น า
ต บ ทน า า าร าป้ายโ รง ารประชา ัมพันธรณรง าร
ลด ุบัติ ตุทางถนน าวั ดุ ุป รณ ละ าใชจาย ื่นๆ ฯลฯ
พื่ จาย ป็น าใชจายตามโ รง ารบริ ารประชาชน พื่ บรร ทา
วาม ดื ดร นในชวง ทศ าล ง รานต ชน า บี้ย ลี้ยง า
า าร าน้ําดื่ม ป็นตน
- นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- นัง ื ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 136 ลําดับ
ที่ 2
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โ รง าร ง ริม วามรู ี่ยว บั าธารณภัย ละ ารป้ ง ันภัย ใ
ประชาชนภายในตําบลนา ม

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร ง ริม วามรู ี่ยว
ับ าธารณภัย ละ ารป้ ง ันภัยใ ประชาชนภายในตําบล
นา ม โดยจาย ป็น าต บ ทน าป้ายโ รง าร ฯ า
า าร าวั ดุ ุป รณ ละ าใชจาย ื่น ๆ ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ
บรม ละ าร ารับ าร ารฝึ บรม ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 138 ลําดับ
ที่ 8
-ตาม นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
โ รง าร บรมซ ม ผนดับ พลิงใ พนั งานใน นวยงาน
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร บรมซ ม ผนดับ
พลิงใ พนั งานใน นวยงาน โดยจาย ป็น า วั ดุ ุป รณ า
ต บ ทนวิทยา ร ละ าใชจาย ื่น ๆ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ
บรม ละ าร ารับ าร ารฝึ บรม ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 139 ลําดับ
ที่ 10
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ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รื าร พทย

รวม

120,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารจัดซื้ วั ดุ ุป รณ าร พทยฉุ
ฉิน ูชีพ ูภัย ชน ชุดล็ ศรีษะ ระ ป๋าพยาบาลพร ม
ุป รณ ผน ระดานร ง ลังผูป่วย ผื ดาม ระดู ผูประ บ
ุบัติ ตุ ฯลฯ
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน
ารบริ ารงาน ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตาม นัง ื ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ง รป ร ง
วนท งถิ่น
3) ตาม นัง ื ที่ มท 0802/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่ ง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง งจัด ป็นวั ดุ รุภัณฑ ตาม ลั
ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ จนถึงฉบับปัจจุบัน
วั ดุ รื่ ง ตง าย
พื่ จาย ป็น าวั ดุ รื่ ง ตง ายใ ับ จา นาที่ ผูปฏิบัติงาน
ดานป้ ง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ( ปพร. ละ ูชีพ) ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ื ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
- นัง ื ที่ มท 080.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่ ง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง งจัด ป็นวั ดุ รุภัณฑ ตาม ลั
ารจํา น ประ ภทรานจายตามงบประมาณ
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วั ดุ รื่ งดับ พลิง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารจัด าวั ดุ รื่ งดับ พลิง ชน ต
ย ัว ะโ ล ดูดน้ํา ายดูดน้ํา ัวฉีดดับ พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน
ารบริ ารงาน ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตาม นัง ื ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ง รป ร ง
วนท งถิ่น
3) ตาม นัง ื ที่ มท 0802/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่ ง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง งจัด ป็นวั ดุ รุภัณฑ ตาม ลั
ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ จนถึงฉบับปัจจุบัน
วั ดุ ื่น
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารจัดซื้ วั ดุ ุป รณ าร พทยฉุ
ฉิน ูชีพ ูภัย ชน ชุดล็ ศรีษะ ระ ป๋าพยาบาลพร ม
ุป รณ ผน ระดานร ง ลังผูป่วย ผื ดาม ระดู ผูประ บ
ุบัติ ตุ ฯลฯ
1) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน
ารบริ ารงาน ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตาม นัง ื ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ง ง รป ร ง
วนท งถิ่น
3) ตาม นัง ื ที่ มท 0802/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่ ง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง งจัด ป็นวั ดุ รุภัณฑ ตาม ลั
ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ จนถึงฉบับปัจจุบัน

นา : 44/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

งบลงทุน

รวม

34,800 บาท

รวม

34,800 บาท

จํานวน

34,800 บาท

รวม

2,167,900 บาท

รวม

1,503,600 บาท

รวม

1,503,600 บาท

จํานวน

904,920 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่นประจําปี ละ งินปรับ
ปรุง งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่นประจําปี 2 ัตรา จํานวน 12
ดื น โดยจายใ ับพนั งาน วนท งถิ่น ดังนี้
(1) ผู ํานวย าร ง ารศึ ษา จํานวน 1 ตํา นง
(2) นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 ตํา นง
(3) จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1 ตํา นง
(4) จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 ตํา นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ื ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท งถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดื น งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ
งิน ื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
งินประจําตํา นง
จํานวน

42,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้ รื่ งปรับ า าศ บบ ย วน ( รา ารวม าติดตั้ง )
พื่ จาย ป็น าจัดซื้ รื่ งปรับ า าศ บบ ย วน (รา ารวม
าติดตั้ง) จํานวน 1 รื่ ง บบตั้งพื้น รื บบ
วน (ระบบ inverter) นาด 18,000 บีทียู
- รายละ ียดตามบัญชีรา ามตรฐาน รุภัณฑ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื น าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

พื่ จาย ป็น งิน าต บ ทนประจํา ํา รับผู ํานวย าร ง าร
ศึ ษา จํานวน 12 ดื นๆละ 3,500 บาท ป็น งิน 42,000 บาท

นา : 45/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:43

าต บ ทนพนั งานจาง

จํานวน

508,680 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม

645,000 บาท

รวม

235,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน าต บ ทน ํา รับพนั งานจาง จํานวน 12
ดื น รายละ ียดดังนี้
(1) ผูดู ล ด็ (ผูมีทั ษะ) จํานวน 1 ตํา นง
(2) ผช. จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 ตํา นง
(3) ผูดู ล ด็ จํานวน 2 ตํา นง
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจาง
พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ พนั งานจาง จํานวน 12
ดื น ดังนี้
(1) ผูชวย รูผูดู ล ด็ (มีทั ษะ) จํานวน 1 ตํา นง
(2) ผช. จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 ตํา นง
(3) ผูดู ล ด็ จํานวน 2 ตํา นง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน
ท งถิ่น

ง รป ร ง วน

(1) พื่ จาย ป็น งินประโยชนต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ
พนั งาน วนตําบล จํานวน 150,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนท งถิ่นใ ป็นรายจาย ื่น ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ื ั่ง ารที่ ียว ง
(2) าต บ ทน าต บ ทน ณะ รรม ารจัดซื้ จัดจาง ตั้ง
ไว 50,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้ จัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา รัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ละ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
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า ชาบาน

จํานวน

35,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่ จาย า ชาบานใ ับพนั งาน วนตําบลซึ่งมี ิทธิไดตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน
ง าราช าร วนท งถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมจนถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ละ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร
1) รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ จํานวน 150,000
บาท
- พื่ จาย ป็น ารายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ า
จาง ชนดํา นินงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น าใชจาย
ใน าร ผย พร รื ารประชา ัมพันธ ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น ชน าโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พร าวทาง
วิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ าจัดทํา ารประชา
ัมพันธ รื ิ่งพิมพตางๆ) าโล ใบประ าศ ียรติ ุณ า ร บ
ใบประ าศ ียรติ ุณ ํา รับพนั งาน วนท งถิ่น รื ผูใ วาม
ชวย ลื รื วรไดรับ ารย ย งจา ทางราช าร า
ธรรม นียมใน าร ืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดิน
ทางไปราช าร รื าบัตรโดย ารที่ไม ามารถ ืน รื ปลี่ยน
บัตรได รณี ลื่ น าร ดินทางไปราช าร รณี ง รป ร ง วน
ท งถิ่น ั่งใ งด รื ลื่ น าร ดินทางไปราช าร ละใ รวมถึง
รณี ตุ ุดวิ ัย ื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ต ง
มิได ิดจา ตัวผู ดินทางไปราช าร ป็น ตุ าธรรม นียมที่ ี่ยว
ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่ วาม ะดว ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่นที่มิใช ป็น ารร ง
งผูมี ิทธิรับ งิน าใช
จายใน ารใช ถานที่ ื่นชั่ว ราว ง ง รป ร ง วนท ง
ถิ่น าใชจายใน ารประดับ ต ตง า าร ถานที่ ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น าใชจายใน าร ป็น มาชิ รื ารจัดซื้
นัง ื จุล าร วาร าร นัง ื พิมพ นัง ื ิ ล็ ทร นิ พื่
ใชในราช ารโดย วนรวม าระวางบรรทุ น งพั ดุ รื
พั ดุภัณฑ ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ย วน าระวาง
บรรทุ น งพั ดุ รื พั ดุภัณฑใน ารฝึ บรม ารจัด
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งาน ละ ารประชุมระ วางประ ทศ าใชจายตางๆ ที่ ิดจา
ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงาน ื่น พื่ ใชปฏิบัติราช าร รณีที่จํา
ป็น รงดวน ป็น ารชั่ว ราว าตรวจราง าย งบุ ลา ร พื่
ตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี ละ ชื้ ชไ วีจา ารปฏิบัติงาน
ตามภาร ิจป ติ ละไมถื ป็น วั ดิ าร ารรั ษาพยาบาลที่
พนั งาน วนท งถิ่นที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม ฎ มาย ี่ยว ับ
าร บิ จาย ารั ษาพยาบาล าใชจายใน าร ชา า าร ละ
ที่ดิน รวมทั้ง าบริ าร ื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา าใชจายใน าร
ดํา นิน ดีในชั้นศาล ารระงับ พิพาทโดย าร นุญาโตตุลา าร
ัน นื่ งมาจา ารปฏิบัติราช าร าถาย าร า ย็บ นัง ื
รื าป นัง ื าซั ฟ
า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชา
บาน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง มาบริ าร ที่ ป็น ารจางใ
ผูรับจางทํา าร ยาง นึ่ง ยางใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ บดัด
ปลง ต ติม รุภัณฑ ิ่ง ราง ยางใด ละ ยูใน วามรับผิด
ช บ งผูรับจาง ชน าจาง มา ูบน้ํา าบริ าร ําจัด
ปล าจางผู ดง บบ าซ ม ซมทรัพย ิน าตรวจวินิจฉัย
โร าทํา มัน ป็นตน าจาง มาบริ ารบุ ลภายน า
จาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทํา พื่ ใ ไดมาซึ่งป้ายประชา
ัมพันธ ป้าย ื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร ละน ราช
าณาจั ร

จํานวน

70,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

พื่ จาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร ละน
ราช าณาจั ร ได
า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า ชาที่พั า
พา นะ รวมถึง า ชายานพา นะ า ชื้ พลง รื พลังงาน ํารับ
ยานพา นะ าระวางรถบรรทุ าจาง น าบ าม ละ
ื่นๆ ทําน ง ดียว ัน าพา นะรับจาง าม ตจัง วัด งินชด
ชย า นยาย ิ่ง ง วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราช าณาจั ร ละ าใชจาย ื่นที่จํา ป็นต งจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร งพนั งาน วนตําบล รื บุ ล ณะบุ ลที่ได
รับ นุญาต รื นุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่ ประชุม ฝึ
บรม บรม ัมมนา ดูงาน รื ไปติดต ราช าร รวมถึง าร
ฝึ บรม พื่ ารพัฒนา ง วามรู ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ง
ง รป ร ง วนท งถิ่นใ พนั งาน ง ง รป ร ง วน
ท งถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2555 ไ จนถึงปัจจุบัน
2) นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
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าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่ จาย ป็น าซ ม ซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซ ม ซมทรัพย ิน ง ง รป ร ง วนท งถิ่นที่ ิด
จา าร ื่ ม ภาพ รื ชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ
มาย ตุ
1. าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมี า ิ่ง ง ละ า รงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะ าใช ย
2. ใน รณีที่ นวยงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ป็นผู
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินตางๆ งใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ บิ จาย ป็น าจาง
มาบริ ารใน าใช ย
(2) า ิ่ง งที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นซื้ มาใชใน ารบํารุง
รั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินใ บิ จายใน าวั ดุ
(3) าจาง รงงานบุ ลที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นจาง ป็น าร
ชั่ว ราว ในลั ษณะมิใชจาง รงงานใ บิ จายในรายจาย พื่ ใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง งที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รื ตามป ติมี ายุ ารใชงาน
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ไมยืนนาน ิ้น ปลื ง มดไป รื ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
ัน ั้น ละใ มาย วามรวมถึงรายจายดังต ไปนี้
1. รายจาย พื่ ประ บ ึ้นใ ม ดัด ปลง ต ติม รื ปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่ จัด า ิ่ง งที่ใชใน ารซ ม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ต งชําระพร ม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
- ิ่ง งที่จัด ป็นวั ดุ ํานั งาน บง ารพิจารณา ป็น 2
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุ งทน ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน
ตตามป ติมี ายุ ารใชงานไมยืนนาน รื มื่ นําไปใชงาน ลว
ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซ ม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รื ซ ม ซม ลวไม ุม า ดังนี้ นัง ื รื่ ง ิด ล นาด
ล็ รื่ ง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม
บรรทัด ล็ รรไ ร า ี้พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ตะ รง
วาง าร รื่ งตัดโฟม รื่ งตัด ระดาษ รื่ ง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ ผงปิด
ประ าศ ผนป้ายชื่ ํานั งาน รื นวยงาน รื ผนป้าย
ตางๆ ที่ใชใน ํานั งาน มูลี่ มานปรับ ง (ต ผื่น) พรม (ต
ผืน) นา ิ าตั้ง รื วน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําล ง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ผาใบติดตั้งใน ํานั งาน ผาใบ ตนฑ นาด
ใ ญ ตูยา ามัญประจําบาน ผง ัน ง บบรื้ ถ น
ได (Partition) ฯลฯ
. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่
ใช ลวย ม ิ้น ปลื ง มดไป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลา ัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซ ง าร ตลับผง มึ น้ํา
มึ ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม
บรรทัด ลิป ตัว ย็บ ระดาษ ็ม มุด ระดาษ
ารบ น ระดาษไ ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร บบ
พิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้ งใชใน ารบรรจุ
ีบ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลา พวงมาลัย รวยด ไม ฯลฯ

นา : 50/100

นา : 51/100
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- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่ จาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง ง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รื ตามป ติมี ายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลื ง มดไป รื ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลา ัน ั้น ละใ มาย วามรวมถึงรายจายดังต ไปนี้
1. รายจาย พื่ ประ บ ึ้นใ ม ดัด ปลง ต ติม รื ปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่ จัด า ิ่ง งที่ใชใน ารซ ม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ต งชําระพร ม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
- ิ่ง งที่จัด ป็นวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ บง ารพิจารณา ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุ งทน ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน
ตตามป ติมี ายุ ารใชงานไมยืนนาน รื มื่ นําไปใชงาน ลว
ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซ ม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รื ซ ม ซม ลวไม ุม า ดังนี้ ไมโ รโฟน าตั้ง
ไมโ รโฟน ัว รงไฟฟ้า รื่ งวัด ระ ไฟฟ้า รื่ งวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่ งประจุไฟ โ มไฟ โทร
โ ง ไมชั ฟิว ไม ล ยพร ม รื่ ง ง ัญญาณ ฯลฯ
. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่
ใช ลวย ม ิ้น ปลื ง มดไป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลา ัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดังนี้ ฟิว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ล ดไฟฟ้า ล ดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊

จํานวน

5,000 บาท

นา : 52/100
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ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ล ดวิทยุทรานซิต ต ร ละชิ้น วน
วิทยุ ลู ถวย าย า าศ รีซี ต ร มูฟวิ่ง ย ม ดน ซ ร า
ล ดฟลู ร ซนซ บร ร าย า าศ รื า า าศ
ํา รับวิทยุ รื่ งรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม บต ต
รืรี่โซลา ซลล ล งรับ ัญญาณ ฯลฯ
. ประ ภท ุป รณประ บ ละ ะไ ล ได ิ่ง งที่ ป็น
ุป รณประ บ รื ะไ ล ํา รับ ารซ ม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ มบํารุงป ติ
รื าซ ม ลาง รวมถึงรายจายดังต ไปนี้ ด ลําโพง ฮ รน
ลําโพง ผงวงจร ผัง ดงวงจรตางๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

5,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ชน พู ัน ี ระดาษ
ียนโป ต ร ฟิลม มมโมรี่ ารด ฯลฯ
วั ดุ มพิว ต ร

จํานวน

70,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุ มพิว ต ร รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง งที่
มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รื ตามป ติมี ายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลื ง มดไป รื ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
ัน ั้น ละใ มาย วามรวมถึงรายจายดังต ไปนี้
1. รายจาย พื่ ประ บ ึ้นใ ม ดัด ปลง ต ติม รื ปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่ จัด าโปร รม มพิว ต รที่มีรา าต
นวย รื ต ชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่ จัด า ิ่ง งที่ใชใน ารซ ม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รวมถึงรายจายที่ต งชําระพร ม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
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- ่งิ งที่จัด ป็นวั ดุ มพิว ต ร บง ารพิจารณา ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุ งทน ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน
ตตามป ติมี ายุ ารใชงานไมยืนนาน รื มื่ นําไปใชงาน ลว
ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซ ม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รื ซ ม ซม ลวไม ุม า ดังนี้ ผน รื จานบันทึ มูล ฯลฯ
. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่
ใช ลวย ม ิ้น ปลื ง มดไป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลา ัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดังนี้ ุป รณบันทึ
มูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
มูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ รื่ งพิมพ มพิว ต ร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่ งพิมพ บบ ล ซ ร ระดาษต นื่ ง าย บิล ฯลฯ
. ประ ภท ุป รณประ บ ละ ะไ ล ได ิ่ง งที่ ป็น
ุป รณประ บ รื ะไ ล ํา รับ ารซ ม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ มบํารุงป ติ
รื าซ ม ลาง รวมถึงรายจายดังต ไปนี้ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีร มไดรฟ ผน ร ง ง ผง ป้น ั ระ
รื ป้นพิมพ (Key board) มนบ รด (Main Board) มมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟิด
ต ร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ต ร วิตชิ่ง
บ ซ (Printer Switching Box) รื่ ง ระจาย ัญญาณ (Hub)
ผนวงจร
ิ ล็ ทร นิ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นตน รื่ ง าน ละบันทึ มูล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดี
ร ม (CD ROM) บบ พติ ล (Optical) ป็นตน รา
ต ร (Router) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร

นา : 53/100

นา : 54/100
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บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

19,300 บาท

รวม

19,300 บาท

จํานวน

19,300 บาท

รวม

3,955,410 บาท

รวม

1,311,960 บาท

รวม

1,311,960 บาท

จํานวน

721,320 บาท

รุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
ล งถายภาพ ระบบดิจิต ล
จัดซื้ ล งถายภาพ ระบบดิจิต ล รายละ ียดดังนี้
- วามละ ียด 20 ลานพิ ซล
- รายละ ียด ุณลั ษณะ ละรา าตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ ํา นด ประจําปี พ.ศ.2561
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 57 ลําดับที่ 17
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื น าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

นา : 55/100
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พื่ จาย ป็น งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่นประจําปี ละ งินปรับ
ปรุง งิน ดื นพนั งาน วนท งถิ่นประจําปี 2 ัตรา จํานวน 12
ดื น โดยจายใ ับพนั งาน วนท งถิ่น ตํา นง รู ศ
.2
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท งถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดื น งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ
งิน ื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่ ง ประ าศ .จ., .ท. ละ . บ
ต. รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง

งินวิทยฐานะ
พื่ จาย ป็น งิน าวิทยาฐานะ รูชํานาญ าร ดื นละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดื น ํา รับพนั งาน รู บต. นา ม ที่มีใบ
นุญาติประ บวิชาชีพ รู จํานวน 2 ัตรา รายละ ียดดังนี้
(1) ตํา นง รู จํานวน 2 ัตรา าวิทยฐานะ 3,500x12x2 ป็น
งิน 84,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท
0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 ร ฎา ม 2562
- นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง

จํานวน

84,000 บาท

นา : 56/100
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าต บ ทนพนั งานจาง

จํานวน

506,640 บาท

รวม

1,286,850 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ป็น าต บ ทน ละ งินปรับปรุงพนั งานจางตาม
ภาร ิจ (ผูดู ล ด็ ) 2 ัตรา จํานวน 12 ดื น ป็น
งิน 506,640 บาท ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท งถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดื น งินปี บํา น็จ บํานาญ ละ
งิน ื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ื ํานั งาน .จ., .ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่ ง ประ าศ .จ., .ท. ละ . บ
ต. รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
พื่ จาย ป็น าชวย ลื ารศึ ษาบุตร ใ พนั งาน วนตําบล
ที่มี ิทธิ บิ ได ตามพระราช ฤษฏี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่ ไ พิ่ม ติม ละ นัง ื รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ุด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559

นา : 57/100
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ค่าใช้สอย

รวม

488,650 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โ รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

พื่ จาย ป็น าใชจายดํา นิน ารโ รง ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ ประจําปี 2565 ชน าวั ดุ ารจัด ตรียม ถานที่ า
า าร าน้ํา า ชา รื่ ง ียง ละ า ื่น ๆ ฯลฯ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ารวม าร
ง ัน ี า ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 142 ลําดับ
ที่ 4

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า า าร ลาง จํานวน
วัน)
พื่ จาย ป็น าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า า าร ลางวัน) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม
ารป ร งท งถิ่น ํา รับ นับ นุน า าร ลางวัน งศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ง ง ารบริ าร วนตําบลนา ม จํานวน 3
ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนบาน น งมันปลา,ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ โรง รียนวัดศรี วั ดิ์ ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนบาน
ทา ุดม ) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายได ละ ารจาย งิน ง
ถานศึ ษา ัง ัด ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2561
5) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว
2786 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่ ง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายได ละ ารจาย งิน ง ถานศึ ษา ัง ัด
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2561
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ํา รับ นับ นุน จํานวน
าจัด าร รียน าร น งศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)
พื่ จาย ป็น าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน าร น งศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย
ัว) ชนวั ดุ ารศึ ษา ื่ าร รียน าร น ละ รื่ ง ลน
พัฒนา าร ํา รับ ด็ ปฐมวัย ) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม
ารป ร งท งถิ่น ํา รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา งศูนยพัฒนา ด็ ล็ ง ง ารบริ าร วนตําบลนา

นา : 58/100

283,000 บาท

93,500 บาท

นา : 59/100
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ม จํานวน 3 ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนบาน น ง
มันปลา,ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดศรี วั ดิ์ ละศูนยพัฒนา
ด็ ล็ โรง รียนบานทา ุดม ) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนย
พัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายได ละ ารจาย งิน
ง ถานศึ ษา ัง ัด ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2561
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่ ง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายได ละ ารจาย งิน ง ถานศึ ษา ัง ัด
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2561
7) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล)
8) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น

โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
( าจัด าร รียน าร น, า นัง ื รียน, า ุป รณ าร รียน,
า รื่ ง บบนั รียน, า ิจ รรมพัฒนาผู รียน)

จํานวน

62,150 บาท

นา : 60/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

พื่ จาย ป็น าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน าร น,
า นัง ื รียน, า
ุป รณ าร รียน, า รื่ ง บบนั รียน, า ิจ รรมพัฒนาผู
รียน) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ํา รับ
นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา งศูนยพัฒนา ด็ ล็ ง
ง ารบริ าร วนตําบลนา ม จํานวน 3 ง (ศูนยพัฒนา ด็
ล็ โรง รียนบาน น งมันปลา,ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดศรี
วั ดิ์ ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนบานทา ุดม ) จัด รร
ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายได ละ ารจาย งิน ง
ถานศึ ษา ัง ัด ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2561
5) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว
2786 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่ ง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายได ละ ารจาย งิน ง ถานศึ ษา ัง ัด
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2561
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงาน รัว
พื่ จาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
งที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รื ตามป ติมี ายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลื ง มดไป รื ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลา ัน ั้น ละใ มาย วามรวมถึงรายจายดังต ไปนี้
1. รายจาย พื่ ประ บ ึ้นใ ม ดัด ปลง ต ติม รื ปรับปรุง
วั ดุ

รวม

768,200 บาท

จํานวน

768,200 บาท
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2. รายจาย พื่ จัด า ิ่ง งที่ใชใน ารซ ม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ต งชําระพร ม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
- ิ่ง งที่จัด ป็นวั ดุงานบานงาน รัว บง ารพิจารณา
ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุ งทน ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทน
ตตามป ติมี ายุ ารใชงานไมยืนนาน รื มื่ นําไปใชงาน ลว
ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซ ม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม
รื ซ ม ซม ลวไม ุม า ดัง
นี้ ม ระทะ ะละมัง ตะ ลิว ร บรูป มีด ถัง ถาด ว
น้ํา จานร ง ถวยชาม ช น ม ระจ งา โ งน้ํา ที่
น น ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด รื่ งบด า าร รื่ ง
ตีไ ไฟฟ้า รื่ งปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า ม ไฟฟ้ารวมถึง ม
ุง าวไฟฟ้า ระติดน้ําร น ระติดน้ํา ็ง ถัง
ตา ายยาฉีด
น้ํา างลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลื ง ได ิ่ง งที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่
ใช ลวย ม ิ้น ปลื ง มดไป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลา ัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟ บู น้ํายาดับ
ลิ่น ปรง ไม วาด ง มุง ผาปูที่น น ปล ม น ม น ผา
ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้ จา ชน ฯลฯ ละ า าร ริมนม ดัง
นี้
(1) วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจาย ป็น
าใชจายใน ารซื้ วั ดุงานบานงาน รัว ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ง
ง ารบริ าร วนตําบลนา ม จํานวน ๓ ง (ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ โรง รียนบาน น งมันปลา,ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัด
ศรี วั ดิ์ ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนบานทา ุดม )
(2) า าร ริมนม ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ง ง ารบริ าร
วนตําบลนา ม จํานวน ๑๑๑,๙๐๐ บาท โดยจาย ป็น าใชจาย
ใน ารซื้ า าร ริม (นม) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม าร
ป ร งท งถิ่น ํา รับ นับ นุน า าร ริม (นม) ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ง ง ารบริ าร วนตําบลนา ม จํานวน ๓
ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนบาน น งมันปลา,ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ โรง รียนวัดศรี วั ดิ์ ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนบาน
ทา ุดม ) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็

นา : 61/100

นา : 62/100
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ล็ จํานวน 260 วัน ละ บต. ตั้ง มทบใ
(3) า าร ริมนม ํา รับโรง รียน ัง ัด พฐ
. จํานวน ๖๒๖,๓๐๐ บาท โดยจาย ป็น าใชจายใน ารซื้
า าร ริม (นม) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม ารป ร ง
ท งถิ่น ํา รับ นับ นุน า าร ริม (นม) งโรง รียน ัง ัด
ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ) จํานวน ๔
ง (โรง รียนวัดศรี วั ดิ์, โรง รียนบานทา ุดม, โรง รียนบาน
น งมันปลา ละโรง รียนวัด นาวรัตนาราม จํานวน 260
วัน ละ บต. ตั้ง มทบใ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,356,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,356,600 บาท

จํานวน

205,800 บาท

งิน ุด นุน วนราช าร
(1) โ รง าร ุด นุน ํา รับ นับ นุน า าร ลางวันโรง รียนบาน
น งมันปลา
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- พื่ จาย ป็น าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย าร
บริ าร ถานศึ ษา ( า าร ลางวัน) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง
ริม ารป ร งท งถิ่น ํา รับ นับ นุน า า าร ลางวัน
โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) (โรง รียนบาน น งมันปลา)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ุด นุน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล)

นา : 63/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(2) โ รง าร ุด นุน ํา รับ นับ นุน า าร ลางวันโรง รียนวัดศรี จํานวน
วั ดิ์
พื่ จาย ป็น าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า าร ลางวัน) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม
ารป ร งท งถิ่น ํา รับ นับ นุน า า าร ลางวันโรง รียน
ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) (โรง รียนวัดศรี วั ดิ์)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ุด นุน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล)

นา : 64/100

504,000 บาท

นา : 65/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(3) โ รง าร ุด นุน ํา รับ นับ นุน า าร ลางวันโรง รียนบาน
ทา ุดม
พื่ จาย ป็น าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า าร ลางวัน) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม
ารป ร งท งถิ่น ํา รับ นับ นุน า า าร ลางวันโรง รียน
ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) (โรง รียนบานทา ุดม)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ุด นุน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล)

จํานวน

575,400 บาท

นา : 66/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(4) โ รง าร ุด นุน ํา รับ นับ นุน า าร ลางวัน โรง รียนวัด
นาวรัตนาราม
พื่ จาย ป็น าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า าร ลางวัน) ป็น งิน ุด นุนจา รม ง ริม
ารป ร งท งถิ่น ํา รับ นับ นุน า า าร ลางวันโรง รียน
ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) (โรง รียนวัด นาวรัตนาราม)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ุด นุน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ุด นุน ง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายร งรับ งิน ุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล)

จํานวน

71,400 บาท

นา : 67/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน
ท งถิ่น

ง รป ร ง วน

พื่ จาย ป็น าป่วย ารชด ชย ารงานที่ ียไปใ
า า มั ร
บริบาลท งถิ่น รื าใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าต บ ทน
รื าป่วย ารใ ับผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน ง าร
บริ าร วนตําบลนา ม จํานวน 120,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ ง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นต น าร ระจาย ํานาจใ
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า า มั รบริบาลท งถิ่น
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รื่ ง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย า า มั รบริบาลท งถิ่น ง ง รป ร ง
วนท งถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
5) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2562 รื่ ง าร ํา นด ลั ูตรที่ ี่ยว ับ
ารดู ลผู ูง ายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ละ ลั ณฑ วิธี
าร งื่ นไ ัตรา าต บ ทน ละ ารจาย าต บ ทน ง า า
มั รบริบาลท งถิ่น ง ง รป ร ง วนท งถิ่น

รวม

755,900 บาท

รวม

453,400 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

นา : 68/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

ค่าใช้สอย

รวม

153,400 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
(1) โ รง ารรณรง ละประชา ัมพันธโร ไ ลื ด
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารรณรง ประชา ัมพันธ ารใ วาม
รู ารจัดนิทรรศ าร รื ิจ รรม ื่น ๆ ฯลฯ พื่ ป้ ง ัน ละ วบ
ุมโร ไ ลื ด ใ ด็ ยาวชน ม. ประชาชน ละ รัว
รื นพื้นที่
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 148 ลําดับ
ที่ 1

นา : 69/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(2) โ รง ารรณรง ละป้ ง ันโร พิษ ุนั บา
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารรณรง ประชา ัมพันธ ารใ วาม
รู ารจัดนิทรรศ าร รื ิจ รรม ื่น ๆ พื่ ป้ ง ัน ละ วบ ุม
โร พิษ ุนั บาใ ด็ ยาวชน ม. ประชาชน ละ รัว รื น
ในพื้นที่
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ 2560
5) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนา ม 2560
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 148 ลําดับ
ที่ 2

จํานวน

10,000 บาท

นา : 70/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(3) โ รง ารรรณรง ละป้ ง ัน วบ ุมโร ไ ลื ด
ม

ตําบลนา

พื่ ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารรณรง ละ วบ ุมโร ไ
ลื ด ตําบลนา ม โดยจาย ป็น าจัดซื้ น้ํามัน ชื้
พลิง ทราย ะ บท ารพน ม วัน รื ิจ รรม ื่น ๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
4) นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ 2560
5) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนา ม 2560
-ตาม ผนพัฒนท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563
นา 31 ลําดับที่ 1

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(4) โ รง าร บรม ารป้ ง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั บา ตาม
จํานวน
โ รง าร ัตวปล ดโร นปล ดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาน งนาง ธ จาฟ้าฯ รม
พระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารโ รง าร บรม ารป้ ง ัน ละ วบ
ุมโร พิษ ุนั บา ตามโ รง าร ัตวปล ดโร นปล ดภัย จา
โร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จา
น งนาง ธ จาฟ้า ฯ รมพระศรี วาง ณวัฒน วร ัต
ิยราชนารี โดยจาย ป็น าต บ ทนวิทยา ร าป้ายโ รง ารฯ า
า าร า า ารวาง ละ รื่ งดื่ม าวั ดุ ุป รณ ละ าใชจาย
ื่น ๆ พื่ บรม พิ่มศั ยภาพใ
ม. ละผูนํา มูบานตําบล
นา ม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
4) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
5) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
บรม ละ าร ารับ ารฝึ บรม ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 149 ลําดับที่ 8

นา : 71/100

10,000 บาท

นา : 72/100
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(5) โ รง ารป้ ง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั บา ตามโ รง าร ัตว
ปล ดโร นปล ดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาน งนาง ธ จาฟ้าฯ รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี

จํานวน

52,800 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายในโ รง ารป้ ง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั
บา ตามโ รง าร ัตวปล ดโร นปล ดภัย จา โร พิษ ุนั
บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาน งนาง
ธ จาฟ้า ฯ รมพระศรี วาง ณวัฒน วร ัติยราชนารี พื่ จัด
ซื้ วั ซีนป้ ง ันโร พิษ ุนั บาใ ับ ุนั ละ มวในตําบลนา
ม
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่ ง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
4) นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0810.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 149 ลําดับที่ 6

(6) โ รง ารรณรง รวมใจ ัด ย ยะใน รัว รื น
พื่ จาย ป็น าใชจายในโ รง ารรณรง รวมใจ ัด ย ยะใน
รัว รื น ประชา ัมพันธ ารใ วามรู ารจัดนิทรรศ าร รื
ิจ รรม ื่น ๆ พื่ รณรง รางจิต ํานึ ใ ับประชาชนใน าร
ัด ย ยะ
- ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 ) นา 150 ลําดับ
ที่ 10
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(7) โ รง าร ง ริม ละใ วามรู ารป้ ง ันโร ติดต ทาง พศ
ัมพันธ ละโร ด ด็ ละ ยาวชน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,600 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายโ รง าร ง ริม ละใ วามรู ารป้ ง ัน
โร ติดต ทาง พศ ัมพันธ ละโร ด ด็ ละ ยาวชน พื่
ใ ด็ ละ ยาวชนมี วามรู วาม าใจใน ารป้ ง ันดร ติดต
ทาง พศ ัมพันธ ละโร ด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 150 โ รง าร
ที่ 9

(8) โ รง าร ํารวจ มูลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียนจํานวน ตั ว
ตามโ รง าร ัตวปล ดโร นปล ดภัยจา โร พิษ ุนั บา
ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาน งนาง ธ จา
ฟ้าฯ รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
พื่ จาย ป็น าใชจายในโ รง าร ํารวจ มูลจํานวน ัตว ละ ึ้น
ทะ บียนจํานวน ัตว ตามโ รง าร ัตวปล ดโร น
ปล ดภัย จา โร พิษ ุนั บา ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาน งนาง ธ จา
ฟ้าฯ รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี โดยจาย ป็น า
ต บ ทนผู ํารวจ มูลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียนจํานวน ัตว
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 149 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ

รวม

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

302,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

302,500 บาท

จํานวน

220,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รื าร พทย
พื่ จาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รื าร พทย ชน มี
ภัณฑ วชภัณฑตางๆ วั ดุวิทยาศา ตร วั ดุ าร พทย ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
- นัง ื ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
รื่ ง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภ รายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น

งิน ุด นุน ง รประชาชน
(1) โ รง าร ุด นุน าํ รับ ารดํา นินงานตาม นวทางโ รง าร
พระราชดําริ าธารณ ุ
พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนโ รง าร ุด นุน ํา รับ ารดํา นินงาน
ตาม นวทางโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุ พื่ ต บ น ง
ารดํา นินงานตามโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุน ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 149 ลําดับ
ที่ 7
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(2) โ รง าร ุด นุน าธารณ ุ มูลฐาน

จํานวน

82,500 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน าธารณ ุ มูลฐาน ํา รับ นับ นุน าร
พัฒนางาน าธารณ ุ มูลฐาน มูบาน มูที่ 1-11 มูบาน
ละ 7,500 บาท โดย ง ริมใ า า มั ร าธารณ ุ ประจํา มู
บาน ละประชาชนไดมี วนรวมดํา นินงานใน ิจ รรมดาน
าธารณ ุ งชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ุด นุน ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 152 ลําดับ
ที่ 15

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
(1) โ รง าร ง ราะ ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผูป่วยด ยโ า
ละ ร บ รัวผูมีรายไดน ย ละผูไรที่พึ่ง
พื่ จาย ป็น าใชจายใน าร ง ราะ ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผู
ป่วยด ยโ า ผูป่วย ละ ร บ รัวผูมีรายไดน ย ละผูไรที่พึ่ง
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ง ราะ ผูป่วยที่ยา ไร ง ง ารบริ าร วนจัง วัด พ.ศ
. 2560
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนา ม 2560
- นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 757 ลงวันที่ 7 มษายน 2560)
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 153 ลําดับ
ที่ 2
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(2) าใชจายใน ารดํา นินงานดาน าร ัง ม ง ราะ ในงาน
ราชทัณฑ

จํานวน

20,000 บาท

รวม

4,217,940 บาท

รวม

2,537,400 บาท

รวม

2,537,400 บาท

งิน ดื น าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

จํานวน

509,400 บาท

งิน ดื นพนั งาน วนตําบล 2 ตํา นง ดังนี้ (1) ผู ํานวย าร
งชาง จํานวน 1 ัตรา
(2) นายชางโยธา จํานวน 1 ัตรา
ละทุ ตํา นงที่มี ารปรับปรุง พิ่ม ติม ตาม ร บ ผน ัตรา
ําลัง 3 ปี
งิน พิ่มตาง ๆ ง าราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น

จํานวน

24,000 บาท

งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งาน วนตําบลทีมี ิทธไดรับ งิน
พิ่ม ชน า ร งชีพชัว่ ราว ฯลฯ
งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินงานดาน าร ัง ม ง ราะ
ในงานราชภัณฑ
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนา ม 2560
- นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 757 ลงวันที่ 7 มษายน 2560)
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 153 ลําดับ
ที่1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน าต บ ทนประจําตํา นง งพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิได
รับ งินประจําตํา นง
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าต บ ทนพนั งานจาง

จํานวน

1,802,640 บาท

จํานวน

159,360 บาท

จาย ป็น าต บ ทนพนั งานจาง ได พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จํานวน 10 ตํา นง 10 ัตรา ดังนี้
1) ผูชวยนั จัด ารทั่วไป
2) ผูชวย จาพนั งานธุร าร
3) ผูชวยนายชางโยธา
4) ผูชวยนายชาง ํารวจ
5)ผูชวยนายชางไฟฟ้า
6) ผูชวย จาพนั งานประปา
7) ต ตง วน
8) พนั งานผลิตน้ําประปา(ผูมีทั ษะ)
9) ชาง รื่ ง ูบน้ํา
10) พนั งาน ับ รื่ ง ล นาด บา (รถ ระ ชาไฟฟ้า ผูมีทั ษะ)
พนั งานจางทั่วไป จํานวน 3 ตํา นง 3 ัตรา ดังนี้
1) นงาน รื่ ง ูบน้ํา 2
2) พนั งานผลิตน้ําประปา
3) นงานทั่วไป
ละพนั งานจางทุ ตํา นงที่มี ารปรับปรุง พิ่ม ติม (ตาม ร บ
ผน ัตรา ําลัง 3 ปี)
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ งพนั งานจางที่มี ิทธิไดรับ งิน พิ่มตาง ๆ
ชน งิน า ร งชีพชัว่ ราว ฯลฯ
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งบดาเนินงาน

รวม

1,526,440 บาท

รวม

656,440 บาท

จํานวน

540,440 บาท

าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน ง รป ร ง
วนท งถิ่น ดังนี้
1) พื่ จาย ป็น งินประโยชนต บ ทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี) ใ พนั งาน วนตําบล พนั งานจางที่ ผาน
ณฑ ารประ มิน ละมี ิทธิไดรับ งินประโยชนต บ ทน ื่น ป็น
รณีพิ ศษ จํานวน 210,440 บาท
2) พื่ จาย ป็น าต บ ทนบุ ล รื ณะบุ ลที่ไดรับ ตงตั้ง
ใ ดํา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้ จัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุ จํานวน 300,000 บาท
3) พื่ จาย ป็น าต บ ทน รณียืม าราช าร ัง ัด ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น ื่นมาชวยราช าร จํานวน 30,000 บาท
า ชาบาน
จํานวน

96,000 บาท

ค่าตอบแทน
าต บ ทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน
ท งถิ่น

ง รป ร ง วน

งิน า ชาบาน งพนั งาน วนตําบลผูมี ิทธิ บิ จาย
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร ใ
จาย
ค่าใช้สอย

จํานวน

20,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พนั งาน วนตําบลผูมี ิทธิ บิ

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ ารบุ ลภายน
พื่ จาย ป็น าจาง มาบริ ารบุ ลภายน ชน าจางที่
ปรึ ษา าจาง
บบ ารับร ง บบ าจางทนาย วาม ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
(1) าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่ จาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
ละน ราช าณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั ละ าใชจาย ื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร ง
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดิน
ทาง ไปราช าร ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2555 ละ ไ พิ่ม
ติม
- นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง

จํานวน

70,000 บาท
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าบํารุงรั ษา ละซ ม ซม
(รายจาย พื่ ซ ม ซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
พื่ จาย ป็น าซ ม ซมบํารุงรั ษา พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซ ม ซมทรัพย ิน ง ง รป ร ง วนท งถิ่นที่ ิด
จา าร ื่ ม ภาพ รื ชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ
มาย ตุ
1. าซ ม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่ ใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ป็น ารจาง มาซึ่งมี า ิ่ง ง ละ า รงงาน ใ บิ
จายในลั ษณะ าใช ย
2. ใน รณีที่ นวยงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ป็นผู
ดํา นิน ารบํารุงรั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินตางๆ งใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) าจาง มา รงงาน งบุ ลภายน ใ บิ จาย ป็น าจาง
มาบริ ารใน าใช ย
(๒) า ิ่ง งที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นซื้ มาใชใน ารบํารุง
รั ษา รื ซ ม ซมทรัพย ินใ บิ จายใน าวั ดุ
(๓) าจาง รงงานบุ ลที่ ง รป ร ง วนท งถิ่นจาง ป็น าร
ชั่ว ราว ในลั ษณะมิใชจาง รงงานใ บิ จายในรายจาย พื่ ใ
ไดมาซึ่งบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป บบ ละ
ารจํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่ จาย ป็น าวั ดุที่ใชใน ารปฏิบัติราช าร ง ง ารบริ าร
วนตําบล ชน ระดาษ,ปา า,ดิน , ระดาษไ , มึ , บบ
พิมพตาง ๆ , มุด,ซ ง าร,
ตรายาง, รรไ ร, า ี้พลา ติ ,ตลับผง มึ , ลิป, ฟ้ม, บบ
พิมพ,ธงชาติ. ผงปิด ประ าศ,พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

จํานวน

100,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จํานวน

270,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ใช ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน ล ด
ไฟ,ไมโ รโฟน, าตั้งไมโ รโฟน, ายไฟฟ้า,ปลั๊ ไฟฟ้า, วิตช
ไฟฟ้า,มาตร ํา รับวัดตรวจวงจรไฟฟ้า, ัว รงไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุงานบานงาน รัว
พื่ จาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน ผงซั
ฟ , บู, ปรง,ไม วาด,มีด, วน้ํา,จานร ง,ถัง, วน้ํา,จาน
ร ง, ระติ น้ําร น, ระติ น้ํา ็งฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
วั ดุ

ราง
พื่ จาย ป็น าวั ดุ ราง รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่ง ิ่ง งที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รื ตามป ติมี ายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลื ง มดไป รื ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
ัน ั้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

วั ดุยานพา นะ ละ น ง
พื่ จาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน ยางรถยนต,น้ํามัน
บร , พลา,ไ วง,ประ จ, รวยจราจร,ไฟ นา, ัว ทียน, บาะรถ
ยนต,พวงมาลัย, ม น้ํา,ถังน้ํามัน, ันชนรถยนต,จาน
จาย, บต ต รี่,ล , ลัตช, ระจ ม ง างฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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วั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุ ชื้ พลิง ละ ล ลื่น ํา รับใชใน ารปฏิบัติ
ราช าร ง ง ารบริ าร วนตําบล ชน น้ํามัน ชื้ พลิง,น้ํามัน
ดี ซล,น้ํามัน บนซิน,น้ํามัน รื่ ง,ถาน, าซ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 / นัง ื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
พื่ จาย ป็น าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลื ง ชน ี ปรงทา ี ไม ัดป้ายประชา ัมพันธ ป็นตน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
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วั ดุ มพิว ต ร
พื่ จาย ป็น าจัดซื้ วั ดุ มพิว ต ร ชน ุป รณบันทึ
มูล (
Diskette , Floppy Disk ,Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc,FlasH Drive) ทปบันทึ
มูล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รื ถบพิมพ ํา รับ รื่ งพิมพ มพิว ต ร ,ตลับผง มึ
ํา รับ รื่ งพิมพ บบ ล ซ ร , ผน ร ง ง , ระดาษต
นื่ ง , าย บิล , ผง ป้น ั ระ รื ป้น
พิมพ (Rey Board ) , มนบ รด (Main Board ), มมโมรี่ชิป
(Memory Chip) ชน RAM ัตซีทฟีด
ต ร (Cut Sheet Feeder) , มา (Mouse) , พริน ต ร วิตชิ่ง
บ ซ (Printer SwitcHing Box), รื่ ง ระจาย
ัญญาณ (Hub), ผนวงจร ิ ล็ ทร นิ (Card)
ชน
Etsernet Card, Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card)
ป็นตน , รื่ ง าน ละบันทึ มูล บบตาง ๆ ชน บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk ) บบซีดีร ม ( CDROM ) บบ พติ ล (Optical ) ป็นตน , รื่ ง าน มูล บบ
ซีดีร ม ( CD-Rom) ,โปร รม มพิว ต ร รื ซ ฟต วรที่มี
รา า นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ ละ ื่น ๆ ที่ ี่ยว ง
ับ มพิว ต ร
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

จํานวน

30,000 บาท
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วั ดุ ํารวจ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

54,100 บาท

รวม

54,100 บาท

จํานวน

2,800 บาท

พื่ จาย ป็น าวั ดุ ํารวจ ชน บันได ลูมิ นียม รื่ งมื ะ
ลั รื่ งมื ดึง ายโทรศัพท ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป
บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ ง ง รป ร ง วนท งถิ่น

วั ดุ ื่น
พื่ จาย ป็น าวั ดุ ื่นๆ ชน มิ ต รน้ํา มิ ต รไฟฟ้า ม
รื ตะ รง ัน วะ ัว ชื่ ม
ัววาลว ปิด-ปิด
ถัง
ยะ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ง ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป ร งท งถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่ ง รูป
บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ ง ง รป ร ง วนท งถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้ า ี้ทํางานพนั พิง ูง
พื่ า ี้ทํางานพนั พิง ูง บบ า 5 ฉ จํานวน 1 ตัว
- ป็นไปตามรา าตามท งตลาด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 187 ลําดับ
ที่ 56
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จัดซื้ ตู

าร บบ 2 บาน

พื่ จัดซื้ ตู าร บบ 2 บาน จํานวน 1 ตู
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 187
ลําดับที่ 57
จัดซื้ โตะทํางาน

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

9,500 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่ จัดซื้ โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว นาด วาง 150
ซนติ มตร ยาว 80 ซนติ มตร ูง 75 ซนติ มตร
- ป็นไปตามรา าตามท งตลาด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา187 ลําดับที่ 55
รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
จัดซื้ โ มไฟถนน
พื่ จัดซื้ โ มไฟถนน ลูมิ นียม ํา รับ ล ดไฟฟ้าฟลู ร
ซนต บบ ล ด ู (2 X 36 วัตต) พร ม าจับโ ม จํานวน 20
ชุด
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 171
ลําดับที่ 5
รุภัณฑงานบานงาน รัว
จัดซื้ รื่ งตัด ญา บบ

็ง

พื่ จัดซื้ รื่ งตัด ญา บบ
็ง จํานวน 1 รื่ ง
- ป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 186
ลําดับที่ 53
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุนรัฐวิ า ิจ
ุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภา ํา ภ บินทรบุรี
ยาย ตไฟฟ้า ง วาง าธารณะ มูที่ 1-11
พื่ ุด นุน มทบ าใชจายใน าร ยาย ตระบบจํา นายติดตั้ง
ไฟฟ้า าธารณะใ ับ ารไฟฟ้า วนภูมิภา ํา ภ บินทรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 134
ลําดับที่ 392
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
(1) โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรี ละ ร บ รัว
- พื่ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารตามโ รง ารพัฒนา ตรี
ละ ร บ รัว ชน าใช ี่ยว ับ ารต ตง ถานที่ฝึ บรม า
พิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม า า าร า ารวาง ละ รื่ ง
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า ชา ุป รณ าวั ดุที่จํา ป็นใน าร
จัดงาน ละ าใชจาย ื่นที่จํา ป็นฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ฎ มาย ระ บียบ บัง ับ ํา ั่ง รื นัง ื ั่ง าร
ระทรวงม าดไทยตามนัย 16 งระ บียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใ ํานาจใน ารตั้งงบประมาณราย ารนี้ ื
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ บรม ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ละ
ฎ มาย ระ บียบ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 153
ลําดับที่ 2

นา : 87/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(2) โ รง ารพัฒนาศั ยภาพผู ูง ายุ

จํานวน

20,000 บาท

(3) โ รง าร ง ริม ละพัฒนาทั ษะ ารประ บ าชีพ งผูพิ าร จํานวน

40,000 บาท

พื่ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารตามโ รง ารพัฒนาศั ยภาพผู
ูง ายุ ชน าใช ี่ยว ับ ารต ตง ถานที่ฝึ บรม าพิธี ปิด
ละปิด ารฝึ บรม า า าร า ารวาง ละ รื่ งดื่ม า
มนา ุณวิทยา ร า ชา ุป รณ าวั ดุที่จํา ป็นใน ารจัด
งาน ละ าใชจาย ื่นที่จํา ป็นฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ฎ มาย ระ บียบ บัง ับ ํา ั่ง รื นัง ื ั่ง าร
ระทรวงม าดไทยตามนัย 16 งระ บียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใ ํานาจใน ารตั้งงบประมาณราย ารนี้ ื
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ บรม ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ละ
ฎ มาย ระ บียบ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 154
ลําดับที่ 2

พื่ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารตามโ รง าร ง ริม ละ
พัฒนาทั ษะ ารประ บ าชีพ งผูพิ าร ชน าใช ี่ยว ับ
ารต ตง ถานที่ฝึ บรม าพิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม า
า าร า ารวาง ละ รื่ งดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า ชา
ุป รณ าวั ดุที่จํา ป็นใน ารจัดงาน ละ าใชจาย ื่นที่จํา
ป็นฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ฎ มาย ระ บียบ บัง ับ ํา ั่ง รื นัง ื ั่ง าร
ระทรวงม าดไทยตามนัย 16 งระ บียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใ ํานาจใน ารตั้งงบประมาณราย ารนี้ ื
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ บรม ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ละ
ฎ มาย ระ บียบ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
- ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 154 ลําดับ
ที่ 5

นา : 88/100

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

(4) โ รง าร ง ริม ละพัฒนาทั ษะ ารประ บ าชีพ งราษฎร จํานวน
ตําบลนา ม

40,000 บาท

(8) โ รง ารพัฒนาศั ยภาพผูพิ าร ละผูดู ล นพิ าร

20,000 บาท

พื่ ป็น าใชจายใน ารดํา นิน ารตามโ รง ารพัฒนาศั ยภาพผู
พิ าร ละผูดู ล นพิ าร ชน าใช ี่ยว ับ ารต ตง ถานที่ฝึ
บรม าพิธี ปิด ละปิด ารฝึ บรม า า าร า ารวาง ละ
รื่ งดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า ชา ุป รณ าวั ดุที่จํา ป็น
ใน ารจัดงาน ละ าใชจาย ื่นที่จํา ป็นฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ื ดังนี้
1) ฎ มาย ระ บียบ บัง ับ ํา ั่ง รื นัง ื ั่ง าร
ระทรวงม าดไทยตามนัย 16 งระ บียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใ ํานาจใน ารตั้งงบประมาณราย ารนี้ ื
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ บรม ง
ง รป ร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปี ง ง รป ร ง วนท งถิ่น ละ
ฎ มาย ระ บียบ นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยว ง
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 154
ลําดับที่ 3

จํานวน
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
(1) โ รง าร าใชจายใน าร ง ัน ี าตําบลนา ม
พื่ จาย ป็น าใชจายใน าร ง ัน ี าตําบลนา ม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ารวม าร ง
ัน ี า ปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา156
ลําดับที่ 1
(2) โ รง าร าใชจายใน าร ง ัน ี าในระดับท งถิ่น
พื่ จาย ป็น าใชจายใน าร ารวม ง ัน ี าระ วาง ง ร
ป ร ง วนท งถิ่น รื งนั ี า ารวม าร ง ันในระดับ
ท งถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ี า ละ าร งนั ี า ารวม าร ง
ัน ี า ปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา156
ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

(2) โ รง าร าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ี่ยว ับประ พณีวัฒนธรรม จํานวน
ท งถิ่น ละภูมิปัญญาท งถิ่น

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
(1) โ รง าร าใชจายใน ารจัด ิจ รรมทางดานศา นา ละ
วัฒนธรรม
พื่ ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารจัด ิจ รรม ดานวัน
ํา ัญทางศา นา วัฒนธรรม ได วันมาฆบูชา วันวิ า บูชา วัน
า า บูชา วัน าพรรษา ฯลฯ
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 157 ลําดับ
ที่ 4

พื่ จาย ป็น าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ี่ยว ับ าร นุรั ษ
ประ พณี วัฒนธรรม ละภูมิปัญญาท งถิ่น ชน ล ย ระทง
จดียทราย ปรา าทผึ้ง ฯลฯ
-ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 157 ลําดับ
ที่ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

4,418,520 บาท

งบลงทุน

รวม

4,418,520 บาท

รวม

4,418,520 บาท

มูที่ 3 บาน น งมันปลา จํานวน

137,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า

ราง ิ่ง าธารณูป าร
โ รง าร

รางถนน น รีต ริม ล็

พื่ จาย ป็น า รางถนน น รีต ริม ล็ มูที 3 บาน
น งมันปลา นจา บานนายท งใบ ถึงบานนาย ม ียรติ ้ํา
จุล ระยะทางยาว 60 มตร วาง 4 มตร นา 0.15 มตร รื มี
พื้นที่ไมน ย วา 240 ตาราง มตร ไ ลทางลงลู รัง วาง าง
ละ 0.50 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 10 ลําดับที่ 25
โ รง าร

รางถนน น รีต ริม ล็

มูที่ 4 บานโนนมะง ง

พื่ จาย ป็น า รางถนน น รีต ริม ล็ มูที่ 4 บาน
โนนมะง ง นทาง ลวงชนบท ถึงบานนางวงศ ดื น ชาติ
รัมย ระยะทางยาว 238 มตร วาง 4 มตร นา 0.15
มตร รื มีพื้นที่ไมน ย วา 952 ตาราง มตร ไ ลทางลงลู รัง
ตาม ภาพ พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 12 ลําดับที่ 31

จํานวน

496,700 บาท
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โ รง าร

รางถนน น รีต ริม ล็

มูที่ 7 บานโนน ลาง

จํานวน

459,400 บาท

จํานวน

168,900 บาท

จํานวน

496,700 บาท

พื่ จาย ป็น า รางถนน น รีต ริม ล็ มูที่ 7 บาน
โนน ลาง น นาบานนาง ํารวย รื งยง ไปบานนางจง ล ชื่
ารมณ ระยะทางยาว 200 มตร วาง 4 มตร นา 0.15
มตร รื มีพื้นที่ไมน ย วา 800 ตาราง มตร ไ ลทางลงลู รัง
วาง างละ 0.50 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1
ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 18 ลําดับที่ 54
โ รง าร

รางถนน น รีต ริม ล็

มูที่ 8 บานตลิ่งชัน

พื่ จาย ป็น า รางถนน น รีต ริม ล็ มูที่ 8 บาน
ตลิ่งชัน นบานนายบุญ ทียม พันธุ รื ง ถึงบานนายไพโรจน ฮะ
ซิ้ม ระยะทางยาว 75 มตร วาง 4 มตร นา 0.15 มตร รื มี
พื้นที่ไมน ย วา296 ตาราง มตร ไ ลทางลงลู รัง วาง าง
ละ 0.50 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม นา 107 ลําดับที่ 290
โ รง าร

รางถนน น รีต ริม ล็

มูที่ 9 บานทา ุดม

พื่ จาย ป็น า รางถนน น รีต ริม ล็ มูที่ 9 บานทา
ุดม นบานนางลําดวน ุดพลี ถึงบานนาง ศมณี จันดี ระยะ
ทางยาว 238 มตร วาง 4 มตร นา 0.15 มตร รื มีพื้นที่ไม
น ย วา 952 ตาราง มตร ไ ลทางลงลู รัง วาง างละ 0.50
มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียด
ตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 4
นา 23 ลําดับที่ 77
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โ รง าร รางถนนลู รัง มูที่ 5 บาน ําโรง น ลังบานนาย
ชาวลิตร ทน ง

จํานวน

94,100 บาท

จํานวน

42,600 บาท

โ รง าร ยาย ตไ ลทางถนนล ดใต ะพาน าม มน้ํา ว นุมาน จํานวน
มูที่ 1 บาน น ง ี่ยน

111,900 บาท

พื่ จาย ป็น า รางถนนลู รัง มูที่ 5 บาน ําโรง น ลัง
บานนาย ชาวลิตร ทน ง ระยะทางยาว 100 มตร วาง 4
มตร นา 0.50 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1
ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 15 ลําดับที่ 42
โ รง าร รางถนนลู รัง มูที่ 5 บาน ําโรง น ลังบานนาย
ม วร ชาดา
พื่ จาย ป็น า รางถนนลู รัง มูที่ 5 บาน ําโรง น ลัง
บานนาย ม วร ชาดา ระยะทางยาว 100 มตร วาง 4
มตร นา 0.20 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1
ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 15 ลําดับที่ 43

พื่ จาย ป็น า ยายไ ลทางถนนล ดใต ะพาน าม มน้ํา ว
นุมาน มูที่ 1 บาน น ง ี่ยน ระยะทางยาว 180
มตร วาง 1 มตร นา 0.15 มตร รื มีพื้นที่ไมน ย วา 180
ตาราง มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง าร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 6 ลําดับที่ 9
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โ รง าร ยายถนน น รีต ริม ล็

มูที่ 10 บานโนน าะล

จํานวน

409,900 บาท

จํานวน

122,500 บาท

จํานวน

203,700 บาท

พื่ จาย ป็น า ยายถนน น รีต ริม ล็ มูที่ 10 บานโนน
าะล น ลังโรง รียนวัด นาวรัตนารามถึงปา ทาง าศาลา
ประชา ม ระยะทางยาว 730 ท มตร วาง 1 มตร นา 0.15
มตร รื มีพื้นที่ไมน ย วา 730 ตาราง มตร ไ ลทางลู รัง
วาง างละ 0.50 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1
ป้าย ตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 25 ลําดับที่ 82
า

ราง ิ่ง าธารณูปโภ
โ รง าร ยาย ตประปา มูบาน มูที่ 1 บาน น ง ี่ยน
พื่ จาย ป็น า ยาย ตประปา มูบาน มูที่ 1 บาน น ง
ี่ยน จา ระบบประปา มูบาน ไปศูนย าร รียนรูบาน น ง
ี่ยน รางวางท PVC นาด 2 นิ้ว วามยาว 800
มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียด
ตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม นา 44 ลําดับที่ 37
โ รง าร จาะบ บาดาล มูที่ 1 บาน น ง ี่ยน
พื่ จาย ป็น า จาะบ บาดาล มูที่ 1 บาน น ง ี่ยน บริ วณ
ศูนย รียนรูบาน น ง ี่ยน นาด 6 นิ้ว ลึ 43-100 มตร ละ
ติดตั้ง รื่ ง ูบน้ํา บบไฟฟ้าชนิดม ต รจุมใต
น้ํา (Submersible Pump) นาด1.5 รงมาพร ม ุป รณ วบ
ุม พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม
บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม นา 37 ลําดับที่ 12
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โ รง าร จาะบ บาดาล มูที่ 5 บาน ําโรง

จํานวน

พื่ จาย ป็น า จาะบ บาดาล มูที่ 5 บาน ําโรง บริ วณวัด
ําโรง นาดบ บาดาล 6 นิ้ว วามลึ 43-100 มตร ละติด
ตั้งปั้มน้ําซัม ม ร นาด1.5 รงมา พร มตู วบ ุม จํานวน 1
ชุด พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม
บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 15 ลําดับที่ 44
โ รง ารติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง าทิตย มุที่ จํานวน
5 บาน ําโรง
พื่ จาย ป็น าติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง
าทิตย มูที่ 5 บาน ําโรง ติดตั้งชุดโ มไฟถนน LED ําลัง
ไฟฟ้า 80 วัตต บต ต รี่ วามจุ 3500 mAh ผงรับ ง
าทิตย ( ผงโซลา ซลล) ําลังไฟฟ้า 40 วัตต าไฟฟ้าชนิด ล็
ลม ( ัลวาไนซ: Galvanize steel) นาด นผานศูนย ลาง 3
นิ้ว วามยาว 6 มตร จํานวน 8 จุด พร มติดตั้งป้าย
โ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บ
ต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 5ลําดับที่ 7
โ รง ารติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง าทิตย มูที่ จํานวน
1 บาน น ง ี่ยน
พื่ จาย ป็น าติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง
าทิตย มูที่ 1 บาน น ง ี่ยน ติดตั้งชุดโ มไฟถนน LED ําลัง
ไฟฟ้า 80 วัตต บต ต รี่ วามจุ 3500 mAh ผงรับ ง
าทิตย ( ผงโซลา ซลล) ําลังไฟฟ้า 40 วัตต าไฟฟ้าชนิด ล็
ลม ( ัลวาไนซ: Galvanize steel) นาด นผานศูนย ลาง 3
นิ้ว วามยาว 6 มตร จํานวน 5 จุด พร มติดตั้งป้าย
โ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บ
ต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 5ลําดับที่ 7

125,264 บาท

200,423 บาท

125,264 บาท

วันที่พิมพ : 22/3/2565 11:10:44

โ รง ารติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง าทิตย มูที่ จํานวน
10 บานโนน าะล
พื่ จาย ป็น าติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง
าทิตย มูที่ 10 บานโนน าะล ติดตั้งชุดโ มไฟถนน LED
ําลังไฟฟ้า 80 วัตต บต ต รี่ วามจุ 3500 mAh ผงรับ ง
าทิตย ( ผงโซลา ซลล) ําลังไฟฟ้า 40 วัตต าไฟฟ้าชนิด ล็
ลม ( ัลวาไนซ: Galvanize steel) นาด นผานศูนย ลาง 3
นิ้ว วามยาว 6 มตร จํานวน 6 จุด พร มติดตั้งป้าย
โ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บ
ต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 5ลําดับที่ 7
โ รง ารติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง าทิตย มูที่ จํานวน
3 บาน น งมันปลา
พื่ จาย ป็น าติดตั้งไฟฟ้า าธารณะระบบไฟฟ้าพลังงาน ง
าทิตย มูที่ 3 บาน น งมันปลา โดย ารติดตั้งชุดโ มไฟ
ถนน LED ําลังไฟฟ้า 80 วัตต บต ต รี่ วามจุ 3500 mAh
ผงรับ ง าทิตย ( ผงโซลา ซลล) ําลังไฟฟ้า 40 วัตต า
ไฟฟ้าชนิด ล็ ลม ( ัลวาไนซ: Galvanize steel) นาด น
ผานศูนย ลาง 3 นิ้ว วามยาว 6 มตร จํานวน 8 จุด พร มติดตั้ง
ป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย าร
ที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 5ลําดับที่ 7
โ รง ารวางท ประปา มูที่ 7 บานโนน ลาง
จํานวน
พื่ จาย ป็น า ยาย ตท มนประปา บริ วณ นาบานนาง
ํารวย รื งยง ไปบานนางจง ล ชื่ ารมณ รางวาง
ท PVC นาด 2 นิ้ว วามยาว 720 มตร พร มติดตั้งป้าย
โ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บ
ต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 18 ลําดับที่ 55

นา : 96/100

150,317 บาท

200,423 บาท

110,100 บาท
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าปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง

ราง

โ รง ารปรับปรุงดาด น รีต บริ วณ Box Culvers มูที่ 3 บาน จํานวน
น งมันปลา

171,829 บาท

พื่ จาย ป็น าปรับปรุงดาด น รีต บริ วณ Box Culverts ซ ม
ซมดินใตผิวจราจรถนน น รีต ริม ล็ ที่พังทลายลง ละ
ปรับปรุงไ ลทางโดย าร รางดาด น รีต 2 ฝั่งทาง พร ม
ติดตั้งป้ายโ รง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม บบ
รูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 11 ลําดับที่ 28
โ รง ารปรับปรุงถนน น รีต ริม ล็ มูที่ 2 บานวัง าง น
มูที่ 2 บานวัง าง ไป มูที่ 3 บาน น งมันปลา

จํานวน

491,500 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่ จาย ป็น าปรับปรุงถนน น รีต ริม ล็ มูที่ 2 บานวัง
าง น มูที่ 2 บานวัง าง ไป มูที่ 3 บาน น ง
มันปลา ระยะทางยาว 150 มตร วาง 5 มตร นา 0.15
มตร รื มีพื้นที่ไมน ย วา 750 ตาราง มตร ไ ลทางลงลู รัง
วาง างละ 0.50 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง าร จํานวน 1
ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 7 ลําดับที่ 16
าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K)
าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K)
พื่ ป็น าชด ชย รณีชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K) ใน
ารดํา นิน าร ราง ิ่ง าธารณูปโภ ิ่ง าธารณูป าร า
ราง า าร รื ิ่งปลู ราง า ารตาง ๆ ละ าปรับปรุงที่ดิน
ละ ิ่ง รางที่ ี่ยว ับ าร ํานวณ งิน พิ่ม ละ าร นุมัติจาย
งิน พิ่ม ( า K) ผูรับจาง ง นวยงานในฐานะ ู ัญญาจาง
- ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ ( วจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561 ละ นัง ื ั่ง ารที่
ี่ยว ง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

548,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

498,900 บาท

รวม

498,900 บาท

โ รง าร ยายพื้นที่ดาน างลานตา าว ( ดิม) มูที่ 8 บานตลิ่งชัน จํานวน

498,900 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
โ รง าร นุรั ษพันธุ รรมพืช ัน นื่ งมาจา พระราชดําริ
พื่ ป็น าใชจายโ รง าร นุรั ษพันธุ รรมพืช ัน นื่ งมาจา
พราะราชดําริ ชน าจาง มาจัด ถานที่ า ชา รื่ งไฟ ยาย
ียง าต บ ทนวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารนจัด าร ง ัน าร งนั ี า ารวม ง ัน ี า
ง ปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 162
ลําดับที่ 4
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า

ราง ิ่ง าธารณูป าร
พื่ จาย ป็น า ยายพื้นที่ดาน างลานตา าว ( ดิม) ราง
บริ วณลานตา าว น รีต ริม ล็ วาม วาง 25
มตร วามยาว 50 มตร วาม นา 0.10 มตร รื มีพื้นที่ไม
น ย วา 1,250 ตาราง มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1
ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 20 ลําดับที่ 64
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

1,031,948 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

(1) โ รง าร ง ริมฟื้นฟู ละ นุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วด จํานวน
ลม

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

พื่ จาย ป็น าใชจายใน ิจ รรม ารใ วามรู ารรณรง าร
ประชา ัมพันธ ารจัด าร ยะมูลฝ ย ารปรับปรุงภูมิทัศน าร
ปลู ตนไม ารปลู ญา ฝ รื ิจ รรม ื่นๆ ที่ ี่ยว ง ับ าร
จัด าร ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล มในชุมชน
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 161
ลําดับที่ 1
(2) โ รง ารปลู ป่าชุมชน

จํานวน

30,000 บาท

รวม

996,948 บาท

รวม

996,948 บาท

จํานวน

497,248 บาท

พื่ จาย ป็น าใชจายใน จิ รรมปลู ป่าในพื้นที่ าธารณะ ง
ชุมชน
- ปรา ฏใน ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 161
ลําดับที่ 2

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง

ราง

โ รง าร ุดล ระน้ํา (ลู ดิม) บริ วณที่ทํา าร ง ารบริ าร
วนตําบลนา ม
พื่ จาย ป็น า ุดล ระน้ํา (ลู ดิม) บริ วณที่ทํา าร ง าร
บริ าร วนตําบลนา ม นาดพื้นที่ไมน ย วา 8,737 ตาราง
มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1 ป้าย รายละ ียดตาม
บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 17 ลําดับที่ 53
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โ รง ารปรับปรุงฝายน้ําลน มูที่ 11 บาน น ง ง
พื่ จาย ป็น าปรับปรุงฝาย ั ็บน้ํา มูที่ 11 บาน น ง
ง บริ วณ าง ็บน้ํา น ง ง นาด วาง 4 มตร ยาว 20
มตร นา 0.15 มตร พร มติดตั้งป้ายโ รง ารฯ จํานวน 1
ป้าย รายละ ียดตาม บบรูปราย ารที่ บต.นา ม ํา นด
- ตาม ผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ง บต.นา
ม พิ่ม ติม รั้งที่ 4/2563 นา 26 ลําดับที่ 88

จํานวน

499,700 บาท

