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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบล ปงงาม
อา ภอ ม าย จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,706,448 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,736,580 บาท

รวม

2,418,840 บาท

จานวน

532,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 21,120 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 253,440 บาท ละ งิน าตอบ ทนราย ดือนรอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,610
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 278,640 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 รือ ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
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งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย อง าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,900
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท ละ
งิน าตอบ ทนประจาตา นงรองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 950 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 รือ ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 22,800 บาท ละ งิน าตอบ ทนพิ ศษรอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 950
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 22,800 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ
ทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 รือ ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
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งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

90,720 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 รือ ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
จานวน

1,704,840 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,610
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 139,320 บาท งิน
าตอบ ทนราย ดือนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 114,000 บาท งิน าตอบ ทนราย ดือน
มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 15 อัตรา ๆ
ละ 7,560 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 1,360,800 บาท งิน าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตาบล 7,560 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 90,720 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 รือ ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ท้องถิ่นประจาปี 12 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 ตา นง
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 ตา นง
(3) ัว น้า านั ปลัด จานวน 1 ตา นง
(4) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน จานวน 1 ตา นง
(5) นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน จานวน 1 ตา นง
(6) นั ทรัพยา รบุ ล จานวน 1 ตา นง
(7) นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 1 ตา นง
(8) นั วิชา าร าธารณ ุ จานวน 1 ตา นง
(9) นั พัฒนาชุมชน จานวน 1 ตา นง
(10) จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 ตา นง
(11) จ้าพนั งานปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จานวน 1
ตา นง
(12) จ้าพนั งาน าร ษตร จานวน 1 ตา นง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22

รวม

5,317,740 บาท

จานวน

3,750,660 บาท
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มิถุนายน 2561
6) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
7) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั
ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

84,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:29

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) าตอบ ทนราย ดือนปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ระดับ
ลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ าร
ใ ้ ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน าตอบ ทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั
งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า
ตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ ้ ้าราช าร าร
รือพนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน าตอบ
ทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
2) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
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งินประจาตา นง
- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 7,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
(3) ัว น้า านั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบ ทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช าร ละลู จ้างประจา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
2) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
3) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชน
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

168,000 บาท
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ละ งินปรับปรุง าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง 8 อัตรา จานวน 12 ดือน ดังนี้
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ละ งินปรับปรุงพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ 5 อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 931,080
บาท ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนั พัฒนาชุมชน) จานวน 1
ตา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนั พัฒนา ารทอง
ที่ยว) จานวน 1 ตา นง
(3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนั ทรัพยา ร
บุ ล) จานวน 1 ตา นง
(4) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนั จัด ารงานทั่ว
ไป) จานวน 1 ตา นง
(5) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน
ธุร าร) จานวน 1 ตา นง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้างทั่วไป 3
อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 324,000 บาท ดังนี้
(1) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
080.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 รื่อง ประ าศ .จ.
.ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3)
2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

1,255,080 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งานจ้าง 4
อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน
ธุร าร) จานวน 1 ตา นง งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ใน
อัตรา ดือนละ 2,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 24,000 บาท
(2) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 3 อัตรา งิน พิ่ม
า รองชีพชั่ว ราว ตละอัตรา ดือนละ 1,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 36,000 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
2) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
(2) พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผู้รับผิด
ชอบ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ
(3) พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนผู้ปฏิบัติงานด้าน ารรั ษา วาม
จ็บปวยนอ วลาราช าร ละในวัน ยุดราช าร าปวย าร อป
พร. าตอบ ทน องอา า มั รบริบาลท้องถิ่น าตอบ ทน จ้า
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง งินรางวัล งินทา วัญฝาอันตราย ป็น รั้ง
ราว าตรวจผลงาน อง ณะ รรม ารประ มินผลงานฯ ผู้ทรง
ุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงาน ละประ มินผล วามชานาญ รือ วาม
ชี่ยวชาญผลงานทางวิชา าร องพนั งานผู้ อรับ าร
ประ มิน ณะ รรม าร อบ วน ณะ รรม าร อบ วามรับ

จานวน

60,000 บาท

รวม

2,685,468 บาท

รวม

342,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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ผิดทางละ มิด ละ าตอบ ทนอื่นๆ ตามที่มีระ บียบ ฎ มาย
า นดใ ้จายได้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
5) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มั รบริบาลท้องถิ่น
ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ าใช้จาย พ.ศ.2562
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง จ้ง ลั
าร บิ าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย 0809.4/ว 1397 ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2556 รื่อง า นด าร งผลงานทางวิชา าร รณี
ยียวยาผู้ อรับ ารประ มินรอบ ดือนตุลา ม 2553 ( งผลงาน
ลังอบรม 1 ปี)
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9) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0406.4/ว 132 ลง
วันที่ 25 พฤศจิ ายน 2556 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบ ทน
ณะ รรม าร
10) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ่ยี ว ้อง
( านั งานปลัด)
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
า ชาบ้าน
จานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 ละ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

54,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2541 ละ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
ค่าใช้สอย

รวม

2,007,300 บาท

จานวน

1,497,300 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ าธรรม นียมตาง ๆ าใช้จายใน
ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่น ๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
(2) าจ้าง มาบริ ารตาม ลั ณฑ ารจ้าง อ ชน ละ าร บิ
จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย
า นด
(3) า ชา รื่องถาย อ าร
(4) าประ ันภัยรถยนต
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
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ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณูป ภ
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใช้จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 ิง า ม 2552 รื่อง ซั ซ้อม วาม ้าใจ ี่ยว ับ าร
บิ จาย าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
6) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

115,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:29

- พื่อ ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร ดังนี้
(1) ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล
(2) า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม าร
รือ ณะอนุ รรม าร
(3) าใช้จายใน ารรับ ด็จ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ
จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
2) ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0318/ว 2795 ลงวันที่ 3
ันยายน 2540 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย งิน
ป็น าใช้จายใน ารรับ ด็จ อง ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

น้า : 14/175

น้า : 15/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:29

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จาย รง าร ปงงาม ปรงใ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ปงงาม ปรง
ใ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ ละอุป รณ รื่อง ียน าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าปาย รง าร ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 221
ลาดับที่ 17
( านั งานปลัด)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 16/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:29

าใช้จาย รง าร านั งานนาอยู
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร านั งานนา
อยู ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ
ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ายานพา นะ าปาย
รง าร ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 220
ลาดับที่ 13
( านั งานปลัด)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 17/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:29

าใช้จายใน ารจัดงานวัน า ัญ องชาติ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารจัดงานวัน า ัญ อง
ชาติ ดยจัด ิจ รรมตาง ๆ พื่อ ง ริม ละ นับ นุน าร ร้าง
วามปรองดอง มานฉันท อง นในชาติ ง ริม าร ร้าง
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น จัด ละรวมงานรัฐพิธี ราชพิธี ละงาน
พิธีตาง ๆ ละ ารจัด ิจ รรมตาม นัง ือ ั่ง ารจา นวยงานอื่น
ที่ ี่ยว ้อง รือ ั่งใ ้อง ารบริ าร วนตาบล ้ารวม
ิจ รรม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ละ ารต ตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าวั ดุ ละ
อุป รณ าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร ายานพา นะ าปาย รง าร ละ าใช้จายอื่นที่จา
ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 219
ลาดับที่ 12
( านั งานปลัด)
าใช้จายใน ารจัดทาผล ารดา นินงานประจาปี
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารจัดทาผล ารดา นินงาน
ประจาปี
- ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละ
ระ บียบ ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญ งราชอาณาไทย พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 221
ลาดับที่ 16
( านั งานปลัด)

น้า : 18/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:29

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละ
นอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ า
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ ที่จา ป็นใน
าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือ
บุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร
พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ฎ มาย ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
าใช้จายใน ารประชา ัมพันธอง ร
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารประชา ัมพันธ
อง ร ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าจัดทาวีดีทัศน าจัดทา ู
มือ ผนพับ า ฆษณาประชา ัมพันธทาง ื่อตาง ๆ าจัดทาปาย
ประชา ัมพันธ าปายบอ ถานที่ ละ ั้นตอน าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญ งราชอาณาจั รไทย
2) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 224
ลาดับที่ 28
( านั งานปลัด)

น้า : 19/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร วนตาบล
ปงงาม ( รณี าร รบวาระ ยุบ ภา รณี ทนตา นงที่
วาง ละ รณี ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้ง
ใ ม ละ รณีอื่น ๆ) ตามที่ ฎ มาย า นด อี ทั้ง ารใ ้ วาม
รวมมือใน ารประชา ัมพันธ ารณรง รือ ารใ ้ ้อมูล าว าร
ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร
มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผู้ ทนราษฎร ละ รือ มาชิ
วุฒิ ภา รือ ารประชามติ ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด
ถานที่ าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร า
พิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชา
อุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าปาย
ประชา ัมพันธ าตอบ ทน ณะ รรม าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 20 มีนา ม 2563
5) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 224
ลาดับที่ 27
( านั งานปลัด)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 20/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าใช้จายใน ารอบรมพัฒนา พิ่มประ ิทธิภาพบุ ลา ร

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาบุ ลา ร
อง ณะผู้บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ผู้ ัง ต ารณ ดยมี
าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม า
วั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ
ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ า
ปาย รง าร ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา
รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ัง ารที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 220
ลาดับที่ 15
( านั งานปลัด)
าธรรม นียม ารลงทะ บียนอบรม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าธรรม นียม ารลงทะ บียนอบรมตาง ๆ ใน าร
ฝึ อบรมบุ ลา รใน ลั ูตร ี่ยว ับ ารดา นินงาน รือ าร
พัฒนาบุ ลา ร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธ. . 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ าใช้จายใน าร
ลงทะ บียนฝึ อบรม รณี นวยงานอื่น ป็นผู้จัดฝึ อบรม
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

น้า : 21/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง าร อบต. ี าว

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร อบต. ี าว ดยมี
าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ ายาน
พา นะ าปาย รง าร ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 228
ลาดับที่ 34
( านั งานปลัด)
รง ารตาวิ ศษ
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารตาวิ ศษ ดยมี า
ใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตาง ๆ า อง มนา ุณ าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าปาย รง าร ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 228
ลาดับที่ 35
( านั งานปลัด)

น้า : 22/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารรู้ า รู้ รา ้าใจอา ซียน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารรู้ า รู้ รา ้าใจ
อา ซียน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ละ ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน
ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าปาย
รง าร ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 224
ลาดับที่ 29
( านั งานปลัด)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 23/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ
ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
6) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 24/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

รวม

201,168 บาท

จานวน

36,168 บาท

น้า : 25/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
วั ดุงานบ้านงาน รัว
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

น้า : 26/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

น้า : 27/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

น้า : 28/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 29/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
- พื่อจาย ป็น าไฟฟาใน านั งาน อา าร ถานที่ ในที่
าธารณะ รือที่ซึ่งอยูใน วามดู ลรับผิดชอบ ององ าร
บริ าร วนตาบล ปงงาม
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560 รื่อง าร ้ไ
ปญ า นี้ าธารณูป ภ ้างชาระ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร
้ไ ปญ า า าธารณูป ภ ้างชาระ
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560 รื่อง รงรัด าร
้ไ ปญ า า าธารณูป ภ ้างชาระ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
5) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

รวม

135,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

น้า : 30/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าน้าประปา าน้าบาดาล
- พื่อจาย ป็น าน้าประปาใน านั งาน อา าร ถานที่ ในที่
าธารณะ รือที่ซึ่งอยูใน วามดู ลรับผิดชอบ ององ าร
บริ าร วนตาบล ปงงาม
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560 รื่อง าร ้ไ ปย
า นี้ าธารณูป ภ ้างชาระ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร
้ไ ปญ า า าธารณูป ภ ้างชาระ
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560 รื่อง รงรัด าร
้ไ ปญ า า าธารณูป ภ ้างชาระ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
5) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

4,000 บาท

น้า : 31/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าบริ าร ทรศัพท

จานวน

9,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ทรศัพทพื้นฐาน า ทรศัพท ลื่อนที่ ฯลฯ
ละใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว
ละ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน า ชา
รื่อง า ชา มาย ล ทรศัพท าบารุงรั ษา าย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใช้จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร า ชาตู้ไปรษณีย าธรรม นียม าร อน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

น้า : 32/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
- พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ชน า
ทรภาพ ( ทร าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ าร
า ื่อ ารผานดาว ทียม าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบ
อิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละ า ื่อ ารอื่นๆ ชน
า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น ละใ ้ มาย
วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ าใช้จาย
ที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

40,000 บาท

น้า : 33/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

181,400 บาท

รวม

181,400 บาท

จานวน

7,500 บาท

รุภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางานพนั พิง ูง
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ทางานพนั พิง ูง า รับผู้
บริ าร จานวน 1 ตัว
- ดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ้าอี้บุนวม
2) มีพนั พิง ลัง ูง
3) มีล้อ ลื่อน
4) ามารถปรับระดับได้
5) มีที่พั นทั้ง อง ้าง
6) บาะ ุ้มด้วย นัง รือ นัง ัง ราะ
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีรา า ละ ุณ
ลั ษณะปรา ฎในบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
4) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 45 ลาดับที่ 11
( านั งานปลัด)
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ต๊ะทางาน ล็ นาด 5 ฟุต

จานวน

8,000 บาท

จานวน

88,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ต๊ะทางาน ล็ นาด 5 ฟุต จานวน 1
ตัว
- ดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ต๊ะทางาน ล็ นาด 5 ฟุต
2) นาดไมน้อย วา 154 x 78 x 75 cm.
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาดทั่วไป นื่องจา ไมมีตามบัญชี
รา ามาตรฐาน รุภัณฑ อง านั งบประมาณ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
2) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 44 ลาดับที่ 10
( านั งานปลัด)
รุภัณฑ อมพิว ตอร
อมพิว ตอร า รับประมวลผล บบที่ 1
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 1 * (จอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 4
รื่อง รา าตอ รื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
- ดยมี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 น
ลั (6 core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ ดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
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1) ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช้
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 41 ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)
รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ
พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 2

จานวน

15,000 บาท
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รื่อง รา าตอ รื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
- มี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้น
ฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ
ัง ม ดังนี้
- ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner
ละ Fax ภายใน รื่อง ดียว ัน
- ป็น รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา รงงานผู้ผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได้
- มี วามละ อียดใน าร น ูง ุดไมน้อย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัต นมัติ(Auto Document Feed) ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ี ละ าวดา
- ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละ ยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต - มีชอง ชื่อม
ตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 100 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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3) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 40 ลาดับที่ 2
( านั งานปลัด)
รื่องพิมพ บบฉีด มึ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 3 รื่อง รา าตอ รื่อง ๆ
ละ 4,300 บาท
- มี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้น
ฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ
ัง ม ดังนี้
- ป็น รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา รงงานผู้ผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดา า รับ ระดาษ นาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 40 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)

จานวน

12,900 บาท
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าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษาซอม ซม รง ร้าง อง รุภัณฑ นาด
ใ ญ ชน รื่องจั ร ล ละยานพา นะ ป็นต้น ซึ่งไมรวมถึง
าซอมบารุงป ติ รือ าซอม ลาง รวมถึงรายจายที่ต้องชาระ
พร้อม ับ า รุภัณฑ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 216
ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

จานวน

50,000 บาท

รวม

12,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รายจายอื่น
าจ้างประ มิน วามพึงพอใจผล ารดา นินงาน ององ ร
- พื่อจาย ป็น าจ้าง ารวจ วามพึงพอใน ารใ ้บริ าร
าธารณะ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ. , .ท. ละ .อบต ที่ มท 0809.3/ว
141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ าร า นดประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ้า
ราช าร พนั งาน ละลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละ
า นัง ือ านั บริ าร าร ลังท้องถิ่น ( น. ท.) ที่ มท
0808.4/1301 ลงวันที่ 29 มษายน 2548
2) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

91,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

91,000 บาท

อุด นุนอง ารบริ าร วนตาบล ้วยไ ร้ รง ารศูนยปฏิบัติ าร จานวน
รวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น

50,000 บาท

งินอุด นุนอง รป รอง วนท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น าใช้จายที่จา ป็นใน ารบริ ารงาน องศูนยปฏิบัติ
ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 24 ลาดับที่ 12
( านั งานปลัด)
งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรม าร
ประ อบพิธีวัน ล้ายวันพระราช มภพ รัช าลที่ 9
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรม าร
ประ อบพิธีวัน ล้ายวันพระราช มภพ รัช าลที่ 9
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 7 ลาดับที่ 4
( านั งานปลัด)

จานวน

5,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรม นื่องในวัน จานวน
วรร ตพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศม าภูมิพลอดุลย
ดชม าราช บรมนาถบพิตร ประจาปี 2563
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรม นื่องใน
วัน วรร ตพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศม าภูมิพลอดุลย
ดชม าราช บรมนาถบพิตร ประจาปี 2563
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 7 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมประ อบ จานวน
พิธี ฉลิมพระ ียรติ นื่องใน อ า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จ
พระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรมประ อบ
พิธี ฉลิมพระ ียรติ นื่องใน อ า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 8 ลาดับที่ 9
( านั งานปลัด)

น้า : 40/175

5,000 บาท

5,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมประ อบ จานวน
พิธี นื่องในว ร า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจาปี 2564
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรมประ อบ
พิธี นื่องในว ร า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า
ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
ลวง ประจาปี 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 9 ลาดับที่ 12
( านั งานปลัด)
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมประ อบ จานวน
พิธี นื่องในว ร า วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ
ปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ล้า จ้าอยู
ัว
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรมประ อบ
พิธี นื่องในว ร า วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ
ปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ล้า จ้า
อยู ัว
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 9 ลาดับที่ 11
( านั งานปลัด)

น้า : 41/175

5,000 บาท

10,000 บาท

น้า : 42/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมประ อบ
พิธีวันจั รี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรมประ อบ
พิธีวันจั รี
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 8 ลาดับที่ 6
( านั งานปลัด)
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมประ อบ
พิธีวันปิยม าราช 23 ตุลา ม 2563
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรมประ อบ
พิธีวันปิยม าราช 23 ตุลา ม 2563
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 7 ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง ารประ อบพิธีวัน
ฉัตรมง ล ประจาปี 2564
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารประ อบพิธีวัน
ฉัตรมง ล ประจาปี 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 8 ลาดับที่ 8
( านั งานปลัด)

จานวน

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

น้า : 43/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

รง ารประชา ม มูบ้าน ละ ณะ รรม ารจัดทา ผนพัฒนาท้อง จานวน
ถิ่น

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารประชา ม มูบ้าน
ละ ณะ รรม ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น พื่อดา นิน ารจัด
ประชุมประชา มท้องถิ่น ประชุม ณะ รรม าร ณะทางาน
ตาง ๆ ี่ยว ับจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น นับ นุน าร ับ ลื่อน
ผนชุมชน บบบูรณา าร พื่อนา ้อมูลมาจัดทา ป็น ผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าวั ดุ ละอุป รณ รื่อง
ียน าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชา
อุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย
รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทา ผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 219
ลาดับที่ 10
( านั งานปลัด)

น้า : 44/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,084,644 บาท

รวม

2,280,744 บาท

รวม

2,280,744 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,775,760 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ท้องถิ่นประจาปี 6 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวย าร อง ลัง จานวน 1 ตา นง
(2) นั วิชา าร งิน ละบัญชี จานวน 1 ตา นง
(3) นั วิชา ารพั ดุ จานวน 1 ตา นง
(4) จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี จานวน 1 ตา นง
(5) จ้าพนั งานพั ดุ จานวน 1 ตา นง
(6) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 ตา นง
( อง ลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

21,300 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) งิน พิ่ม า รองชีพ จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 12
ดือน ตาม ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
้อง จานวน 21,300 บาท
( อง ลัง)
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง ลัง ในอัตรา
ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000
บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชน
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

น้า : 45/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ละ งินปรับปรุง าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง 3 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละ
บัญชี) จานวน 1 ตา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน
พั ดุ) จานวน 1 ตา นง
(3) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 1 ตา นง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

จานวน

395,544 บาท

น้า : 46/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งานจ้าง 3
อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละ
บัญชี) จานวน 1 ตา นง ในอัตรา ดือนละ 845
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 10,140 บาท
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวย จ้าพนั งาน
พั ดุ) จานวน 1 ตา นง ในอัตรา ดือนละ 2,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
(3) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 1 ตา นง ใน
อัตรา ดือนละ 1,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 12,000 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

จานวน

46,140 บาท

รวม

784,600 บาท

รวม

86,600 บาท

จานวน

5,000 บาท

น้า : 47/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

า ชาบ้าน

จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 ละ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

9,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

น้า : 48/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

ค่าใช้สอย

รวม

588,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ าธรรม นียมตาง ๆ าใช้จายใน
ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่น ๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
(2) าจ้าง มาบริ ารตาม ลั ณฑ ารจ้ัาง อ ชน ละ าร บิ
จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย
า นด
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณูป ภ
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

น้า : 49/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละ
นอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชา
ที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง ัง ัด อง ลัง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)
าธรรม นียม ารลงทะ บียน
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าลงทะ บียนตาง ๆ ใน ารฝึ อบรมบุ ลา รใน
ลั ูตร ี่ยว ับ ารดา นินงาน รือ ารพัฒนาบุ ลา ร อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธ. . 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ าใช้จายใน าร
ลงทะ บียนฝึ อบรม รณี นวยงานอื่น ป็นผู้จัดฝึ อบรม
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

น้า : 50/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารจัดทา ผนที่ภาษีที่ดิน ละ ิ่งปลู ร้าง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัดทา ผนที่ภาษี
ที่ดิน ละ ิ่งปลู ร้าง าใช้จายใน ารจัดทาปรับปรุง ้อมูล
ผนที่ภาษีที่ดิน ละ ิ่งปลู ร้าง าใช้จายใน าร ารวจภาษีที่ดิน
ละ ิ่งปลู ร้าง ภาษีปาย ภาษีบารุงท้องที่ ทะ บียนทรัพย ิน
ตางๆ ฯลฯ ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
ม รา ม 2555 รื่อง ซั ซ้อม าร ง ริม นับ นุน ารจัดทา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ 2551 รื่อง ารจัดทา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31 ตุลา ม 2559 รื่อง ารจัดทา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 3 น้า 27 ลาดับที่ 1
( อง ลัง)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 51/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารประชา ัมพันธ ารจัด ็บรายได้
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารประชา ัมพันธ าร
จัด ็บรายได้ ารจัด ิจ รรมประชา ัมพันธ ลั ณฑ ั้นตอน
ละระยะ วลาใน ารจัด ็บภาษี พื่อพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด
็บรายได้ ององ ารบริ าร วนตาบล ารจัด ิจ รรมใ ้ วาม
รู้ ผู้ประ อบ าร ละผู้ที่มี น้าที่ชาระภาษีรวมทั้งบุ ลทั่วไป
ที่ นใจ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าจัดทาวีดีทัศน าจัดทา
ูมือ/ ผนพับ า ฆษณาประชา ัมพันธทาง ื่อตาง ๆ าจัดทา
ปายประชา ัมพันธ าปายบอ ถานที่ ละ ั้นตอน าใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ
ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
ม รา ม 2555 รื่อง ซั ซ้อม าร ง ริม นับ นุน ารจัดทา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ 2551 รื่อง ารจัดทา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31 ตุลา ม 2559 รื่อง ารจัดทา
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือราช ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 21 ลาดับที่ 2
( อง ลัง)

จานวน

11,000 บาท

น้า : 52/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็น าซอม ซม ละบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ
ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณูป ภ
5) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

จานวน

15,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 53/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( อง ลัง)

จานวน

60,000 บาท

น้า : 54/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

19,300 บาท

รวม

19,300 บาท

จานวน

19,300 บาท

รุภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
ล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล วาม
ละ อียด 20 ล้านพิ ซล จานวน 1 ตัว
- ดยมี ุณลั ษณะ ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ ดังนี้
1) ป็น ล้อง อม พ (Compact Digital Camera)
2) วามละ อียดที่ า นด ป็น วามละ อียดที่ ซ็น ซอร
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบ ฟลชในตัว
4) ามารถถอด ปลี่ยน ื่อบันทึ ้อ มูลได้อยาง ะดว มื่อ ้อมูล
ต็ม รือ มื่อต้อง าร ปลี่ยน
5) ามารถ อนถาย ้อมูลจา ล้องไปยัง รื่อง อมพิว ตอรได้
6) มี ระ ป๋าบรรจุ ล้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 3 น้า 33 ลาดับที่ 2
( อง ลัง)

น้า : 55/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

3,615,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารจัดทาปายประชา ัมพันธปอง ัน าธารณภัย
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารทาปายประชา
ัมพันธปอง ัน าธารณภัย พื่อประชา ัมพันธ ิจ รรมปอง ัน
ละลด วาม ี่ยง าร ิด าธารณภัยใ ้ประชาชนได้ทราบ ละ
ตระ นั ถึง วามอันตรายที่จะ ิด ึ้น ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารจัด า จัดทา
ปาย รง ารประชา ัมพันธปอง ัน าธารณภัย
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 201
ลาดับที่ 16
( านั งานปลัด)

น้า : 56/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารซ้อม ผนปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร พื่อปอง ัน ละ
ลด วาม ี่ยง าร ิดภัยพิบัติ ซั ซ้อม ผนปอง ันภัยพิบัติใน
นวยงาน จัดตั้ง นวยฝึ อบรมที่ถู ต้อง ารตรวจ อบจุด ี่ยง
าร ิดภัยพิบัติ ารฝึ ทั ษะรวมระงับ ตุในชุมชน ารติดตั้ง
ถังดับ พลิงในอา าร ถานที่ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้
จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี
ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน
ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 212
ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 57/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารซื้อ ระจ

้งมนติดตั้งทั้งตาบล

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารซื้อ ระจ ้งมน
ละอุป รณตางๆที่ ป็น วนประ อบติดตั้งทั้งตาบล ละ าใช้
จายอื่นที่จา ป็นใน ารจัด า
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 201
ลาดับที่ 17
( านั งานปลัด)

จานวน

40,000 บาท

น้า : 58/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง าร นื่องในวัน อปพร. ประจาปี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารวัน อปพร. (22
มีนา ม องทุ ปี) ดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ าร
ต ตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าวั ดุ ละ
อุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร
ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ
าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย รง าร า
ปายประชา ัมพันธ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา
รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ปอง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย นวยอา า มั รปอง ัน
ภัยฝายพล รือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มั ร
ปอง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2553
7) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
8) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 199
ลาดับที่ 10
( านั งานปลัด)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 59/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารปอง ันลดอุบัติ ตุชวงปีใ ม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารปอง ันลด
อุบัติ ตุชวงปีใ ม ิจ รรม ารปอง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าล ารรณรง วม มว นิรภัย ารจัดทา ื่อประชา
ัมพันธ ง ริม ารจัดทาใบ ับ ี่ ดยถู ต้อง าร ร้างวินัย
จราจร ารใช้รถใช้ถนน ประชาชน ใ ้ ับประชาชน ละ
บุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถาน
ที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง มาตร ารใน
ารรั ษา วามปลอดภัยนั ทอง ที่ยว
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 197
ลาดับที่ 2
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 60/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารปอง ันอุบัติ ตุชวง ง รานต
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารปอง ันลด
อุบัติ ตุชวง ง รานต ิจ รรม ารปอง ัน ละลดอุบัติ ตุทาง
ถนนในชวง ทศ าล ารรณรง วม มว นิรภัย ารจัดทา ื่อ
ประชา ัมพันธ ง ริม ารจัดทาใบ ับ ี่ ดยถู ต้อง าร ร้าง
วินัยจราจร ารใช้รถใช้ถนน ประชาชน ใ ้ ับประชาชน ละ
บุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถาน
ที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง มาตร ารใน
ารรั ษา วามปลอดภัยนั ทอง ที่ยว
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนา ม 2561 รื่อง ารดา นิน าร
ปอง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต พ.ศ
. 2561
5) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 197
ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 61/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารพัฒนาศั ยภาพ อปพร.
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ย
ภาพ อปพร. ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าร
ฝึ อบรม าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 199
ลาดับที่ 8
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 62/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง าร พิ่มประ ิทธิภาพงาน าร พทยฉุ ฉิน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ
งาน าร พทยฉุ ฉิน พื่อดา นินงาน ง ริมฟนฟู ุ ภาพผู้
ปวย ละ ารจัด ิจ รรม ง ริม ารดา นินงานระบบ าร พทย
ฉุ ฉินประจาอง ารบริ าร วนตาบล จัด ป็น นวย ลื่อนที่
า รับรั ษาพยาบาล บบฉุ ฉิน ผู้ ูงอายุ ละ น
พิ าร า นดใ ้มี าร จ้ง รีย นวย ลื่อนที่ า รับรั ษา
พยาบาล บบฉุ ฉินได้ตลอด 24 ชั่ว มง จา มาย ล ทรศัพท
ที่ า นด นับ นุนภาร ิจพา นะ ละอุป รณรั ษาพยาบาล
บื้องต้นรับผู้ปวยฉุ ฉินไป งตอใ ้ ับ รงพยาบาลอยาง
ปลอดภัย ดย รณีป ติจัดใ ้ ป็น นวยพา นะรับ งผู้ ูงอายุ
ละ นพิ ารที่ไม ามารถชวย ลือตน องได้ ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณประจารถปฏิบัติ ารฉุ ฉิน ละ
บุ ลา รทาง าร พทย าจ้าง มาบริ าร าใช้จายอื่นที่จา
ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553 รื่อง ารดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ าร
พทยฉุ ฉิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 202
ลาดับที่ 20
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 63/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารอบรม อปพร. ลั ูตรทบทวน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารอบรม อปพร. ลั
ูตรทบทวน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าร
ฝึ อบรม าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ า
ปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารอบรม า รับ ารจัด
ทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) น้า 199 ลาดับที่ 9
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 64/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,500,000 บาท

รวม

3,500,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

รุภัณฑ รื่องดับ พลิง
รถบรรทุ น้าดับ พลิงอ น ประ ง
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อรถบรรทุ น้าดับ พลิงอ น ประ ง ชนิด 6
ล้อ นาด วามจุไมน้อย วา 8,000 ลิตร จานวน 1 ัน
- ดยมี ุณลั ษณะพอ ัง ป ดังนี้ ป็นรถยนตบรรทุ น้าดับ พลิง
บบอ น ประ ง ชนิด 6 ล้อ บบ น้าตัด ตอน น้า ป็น ัว
๋ง 2 ประตู มีที่นั่งไมน้อย วา 3 ที่นั่ง ตอนท้าย ลัง ัว ๋งติด
ตั้งถังบรรจุน้า นาด วามจุไมน้อย วา 8,000 ลิตร ติดตั้งบน ช
ซี อยาง ็ง รง ละติดตั้งทอทางพร้อมอุป รณ ูบน้า- ง
น้า ามารถใช้ใน ารดับ พลิงระงับอั ีภัย พร้อมบรรทุ น้า
บรร ทาภัย ล้ง รถต้นไม้ พรมถนน ล้างถนน ตัวรถ ละอุป รณทั้ง
มด ป็น องใ มไม ยใช้งานมา อน (รายละ อียด ุณลั ษณะ
รุภัณฑ ดยละ อียด พื่อประ ยชน ทางราช าร ป็นไปตาม
ที่ อบต. ปงงาม า นด)
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ อง านั งานประมาณ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2 น้า 61 ลาดับที่ 6
( านั งานปลัด)

น้า : 65/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารปอง ันไฟปา ละ มอ วัน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารปอง ันไฟปา ละ
มอ วัน ชน จัดฝึ อบรมทบทวน ลั ูตรอา า มั รท้องถิ่น
ปอง ันไฟปา จัด ตรียม รื่องมือ ละอุป รณดับไฟปา จัดทา ผน
ปฏิบัติงานปอง ันไฟปา รวม ง ริมจัดทา นว ันไฟในพื้นที่ จัด
ทา ื่อรณรง ประชา ัมพันธ อ าร ผย พร วามรู้ ารปอง ันไฟ
ปา ละ มอ วัน ปาย จ้ง ตือน ง ริมจัดตั้งจุด ฝาระวังไฟปา
ละรับ จ้ง ตุในพื้นที่จุด ี่ยง ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ
ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิ ายน 2558 รื่อง าร ตรียม
วามพร้อม พื่อจัด ารปญ าไฟปา ละ มอ
วัน ประจาปี 2559
6) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 212
ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)

น้า : 66/175
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง ารบริ ารงาน บบ จานวน
บูรณา ารศูนยปฏิบัติ ารปอง ัน ละปราบปรามยา พติดอา ภอ ม
าย

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา ภอ ม าย ใน ารดา นิน รง าร
บริ ารงาน บบบูรณา ารศูนยปฏิบัติ ารปอง ัน ละปราบปราม
ยา พติดอา ภอ ม าย
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
4) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 15 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ท้องถิ่นประจาปี 3 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 ตา นง
(2) นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 ตา นง
(3) นั ันทนา าร จานวน 1 ตา นง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน

รวม

3,043,114 บาท

รวม

2,028,384 บาท

รวม

2,028,384 บาท

จานวน

1,066,920 บาท

น้า : 67/175
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ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี าร
จาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี าร
จาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี าร
จาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
5) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
6) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั
ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช าร ละพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
8) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง ารศึ ษา ใน
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชน
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจ้าง 6 อัตรา จานวน 12
ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนั วิชา าร
ศึ ษา) จานวน 1 ตา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนั วิชา าร
อมพิว ตอร) จานวน 1 ตา นง
(3) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 1 ตา นง 4
อัตรา
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 รื่อง ประ าศ .จ
. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

น้า : 68/175

871,464 บาท

น้า : 69/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งานจ้าง 4
อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 1 ตา นง 4
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 1,000 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

จานวน

48,000 บาท

รวม

632,000 บาท

รวม

78,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

น้า : 70/175
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า ชาบ้าน

จานวน

43,200 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 ละ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
3) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

29,800 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

น้า : 71/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

ค่าใช้สอย

รวม

484,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ าธรรม นียมตาง ๆ าใช้จายใน
ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่น ๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
(2) าจ้าง มาบริ ารตาม ลั ณฑ ารจ้าง อ ชน ละ าร บิ
จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย
า นด
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณูป ภ
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใช้จายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
5) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศี ษา)

น้า : 72/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละ
นอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชา
ที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( อง ารศึ ษา)
าธรรม นียม ารลงทะ บียน
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าลงทะ บียนตาง ๆ ใน ารฝึ อบรมบุ ลา รใน
ลั ูตร ี่ยว ับ ารดา นินงาน รือ ารพัฒนาบุ ลา ร อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธ. . 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ าใช้จายใน าร
ลงทะ บียนฝึ อบรม รณี นวยงานอื่น ป็นผู้จัดฝึ อบรม
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

รง ารบริ ารจัด าร อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม
จานวน
ิจ รรมพัฒนาศั ยภาพ รู ผู้ดู ล ด็ บุ ลา รทาง ารศึ ษา ละผู้มี
วน ี่ยว ้องด้าน ารศึ ษา องศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารบริ ารจัด าร อง
ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม ิจ รรมพัฒนาศั ยภาพ รู ผู้
ดู ล ด็ บุ ลา รทาง ารศึ ษา ละผู้มี วน ี่ยว ้องด้าน าร
ศึ ษา องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดยมี าใช้จายตางๆ ที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) น้า 244 ลาดับที่ 34 )
( อง ารศึ ษา)

น้า : 73/175

50,000 บาท

น้า : 74/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็น าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไป ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 75/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)
งบลงทุน

รวม

382,730 บาท

น้า : 76/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:30

ค่าครุภัณฑ์

รวม

61,800 บาท

จานวน

44,000 บาท

รุภัณฑ อมพิว ตอร
อมพิว ตอรตั้ง ต๊ะ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 1 * (จอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 2
รื่อง รา าตอ รื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
- ดยมี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 น
ลั (6 core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ ดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช้
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
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วา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) ตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
าอุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
2) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
รั้งที่ 1 น้า 34 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา)
รื่องพิมพ ล ซอร
จานวน

น้า : 77/175

17,800 บาท
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- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือLED าวดา
ชนิด Network บบที่1 (28 น้า/นาที) จานวน 2 รื่อง รา า
ตอ รื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
- ดยมี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม ดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้า
ตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัต นมัติได้
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
าอุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 34 ลาดับที่ 2
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 78/175

น้า : 79/175
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

320,930 บาท

รง าร อ ร้างทอ ลี่ยม ล. ชนิด 2 ชอง ศพด.บ้าน ปง (ใ ม) จานวน

290,930 บาท

า อ ร้าง ิ่ง าธารณูป ภ
- พื่อจาย ป็น าดา นิน รง าร อ ร้างทอ ลี่ยม ล. ชนิด 2
ชอง ศพด.บ้าน ปง (ใ ม) ดยมีรายละ อียด
ลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- ดยทา าร อ ร้างทอ ลี่ยม ล. ชนิด 2 ชอง นาด
ว้าง 3.00 มตร ยาว 4.00 มตร ูง 1.80 มตร ( อ ร้างตาม
บบ ปลน อง อบต. ปงงาม า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม ฉบับที่ 4 น้า 3 ลาดับที่ 2 )
( อง ารศึ ษา)
าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ
ร้าง รวมถึง ิ่งตาง ๆ ที่ติดตรึง ับที่ดิน ละ รือ ิ่ง อ ร้าง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 232
ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 80/175
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ท้องถิ่นประจาปี 6 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) รู อันดับ ศ.2 จานวน 1 ตา นง (5
อัตรา) จานวน 12 ดือน
(2) รู อันดับ ศ.1 จานวน 1 ตา นง (1
อัตรา) จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจางบประมาณ พ.ศ
. 2562 งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 ร ฎา ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจางบประมาณ พ.ศ
. 2561 งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร
งิน ดือน งิน วั ดิ าร า รับ ้าราช าร รูผู้ดู ล ด็ งิน า
ตอบ ทน งิน พิ่ม า รองชีพ ละ งินประ ัน ัง ม า รับ
พนั งานจ้าง
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

รวม

13,267,137 บาท

รวม

3,206,136 บาท

รวม

3,206,136 บาท

จานวน

1,941,840 บาท

น้า : 81/175
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งินวิทยฐานะ
- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ องพนั งาน รูอง ารบริ าร วน
ตาบล 5 อัตรา จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจางบประมาณ พ.ศ
. 2562 งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 ร ฎา ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจางบประมาณ พ.ศ
. 2561 งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร
งิน ดือน งิน วั ดิ าร า รับ ้าราช าร รูผู้ดู ล ด็ งิน า
ตอบ ทน งิน พิ่ม า รองชีพ ละ งินประ ัน ัง ม า รับ
พนั งานจ้าง
4) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.4
/ว30 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติใน
ารประ มินผลงาน ้าราช าร รือพนั งาน รู ละบุ ลา รทาง
ารศึ ษาในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตา นง รู พื่อใ ้มีวิทยฐานะ
รูชานาญ าร
5) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

จานวน

210,000 บาท
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ละ งินปรับปรุง าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง 6 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ดู ล ด็ ) จานวน 1
ตา นง 6 อัตรา จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4
) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
ได้รับ าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจางบประมาณ พ.ศ
. 2562 งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 ร ฎา ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจางบประมาณ พ.ศ
. 2561 งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ราย าร
งิน ดือน งิน วั ดิ าร า รับ ้าราช าร รูผู้ดู ล ด็ งิน า
ตอบ ทน งิน พิ่ม า รองชีพ ละ งินประ ัน ัง ม า รับ
พนั งานจ้าง
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

จานวน

1,054,296 บาท

น้า : 83/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( อง ารศึ ษา)

รวม

6,433,082 บาท

รวม

12,800 บาท

จานวน

12,800 บาท

น้า : 84/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

ค่าใช้สอย

รวม

4,379,532 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ปิดบ้านวิชา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต. ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ปิดบ้านวิชา าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต. ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้
มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา
รือ าบารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด
งาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที าใช้จายใน ารต ตง จัด ถานที่ ตลอด
ระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ ง
ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ
ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง
ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าร ดง ละ าใช้จายใน าร
ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า ฆษณา ื่อประ ภท ิ่งพิมพ
ตาง ๆ าจ้าง มาทาปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จายอื่น ๆ ที่
จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 9 ลาดับที่ 3
( อง ารศึ ษา)

น้า : 85/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมพัฒนา ด็ ละ ยาวชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมพัฒนา ด็
ละ ยาวชน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าร
ฝึ อบรม าวั ดุ ละอุป รณ รื่อง ียน าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า
ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดู
งาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 187
ลาดับที่ 5
( อง ารศึ ษา)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 86/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านดง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านดง ประ อบด้วย
1) าจัด าร รียน าร อน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 2-5 ปี อัตรา
นละ 1,700 บาท/ปี)
2) า นัง ือ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
3) าอุป รณ าร รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
4) า รื่อง บบนั รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 300 บาท/ปี)
5) า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา
นละ 430 บาท/ปี)
6) งิน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จานวน 245 วัน ( พื่อประ ยชนทาง ภชนา ารตอ ด็ นั รียน
อบต. ามารถ พิ่มอัตราตอมื้อได้ตามที่ ฎ มาย ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง าร า นด)
7) าใช้จายอื่น ๆ ที่ปรา ฎใน ผนปฏิบัติ าร อง ถานศึ ษา
รือ ผน ารศึ ษาอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 119
ลาดับที่ 20
( อง ารศึ ษา)

จานวน

1,039,534 บาท

น้า : 87/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านถ้า
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านถ้า ประ อบด้วย
1) าจัด าร รียน าร อน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 2-5 ปี อัตรา
นละ 1,700 บาท/ปี)
2) า นัง ือ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
3) าอุป รณ าร รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
4) า รื่อง บบนั รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 300 บาท/ปี)
5) า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา
นละ 430 บาท/ปี)
6) งิน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จานวน 245 วัน ( พื่อประ ยชนทาง ภชนา ารตอ ด็ นั รียน
อบต. ามารถ พิ่มอัตราตอมื้อได้ตามที่ ฎ มาย ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง าร า นด)
7) าใช้จายอื่น ๆ ที่ปรา ฎใน ผนปฏิบัติ าร อง ถานศึ ษา
รือ ผน ารศึ ษาอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 119
ลาดับที่ 20
( อง ารศึ ษา)

จานวน

794,684 บาท

น้า : 88/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้าน ปง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้าน ปง ประ อบด้วย
1) าจัด าร รียน าร อน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 2-5 ปี อัตรา
นละ 1,700 บาท/ปี)
2) า นัง ือ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
3) าอุป รณ าร รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
4) า รื่อง บบนั รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 300 บาท/ปี)
5) า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา
นละ 430 บาท/ปี)
6) งิน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จานวน 245 วัน ( พื่อประ ยชนทาง ภชนา ารตอ ด็ นั รียน
อบต. ามารถ พิ่มอัตราตอมื้อได้ตามที่ ฎ มาย ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง าร า นด)
7) าใช้จายอื่น ๆ ที่ปรา ฎใน ผนปฏิบัติ าร อง ถานศึ ษา
รือ ผน ารศึ ษาอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 119
ลาดับที่ 20
( อง ารศึ ษา)

จานวน

466,904 บาท

น้า : 89/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านผาฮี้
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านผาฮี้ ประ อบด้วย
1) าจัด าร รียน าร อน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 2-5 ปี อัตรา
นละ 1,700 บาท/ปี)
2) า นัง ือ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
3) าอุป รณ าร รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
4) า รื่อง บบนั รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 300 บาท/ปี)
5) า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา
นละ 430 บาท/ปี)
6) งิน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จานวน 245 วัน ( พื่อประ ยชนทาง ภชนา ารตอ ด็ นั รียน
อบต. ามารถ พิ่มอัตราตอมื้อได้ตามที่ ฎ มาย ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง าร า นด)
7) าใช้จายอื่น ๆ ที่ปรา ฎใน ผนปฏิบัติ าร อง ถานศึ ษา
รือ ผน ารศึ ษาอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 119
ลาดับที่ 20
( อง ารศึ ษา)

จานวน

740,550 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านมู ซอ จานวน
ผาฮี้
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้านมู ซอผาฮี้ ประ อบด้วย
1) าจัด าร รียน าร อน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 2-5 ปี อัตรา
นละ 1,700 บาท/ปี)
2) า นัง ือ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
3) าอุป รณ าร รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
4) า รื่อง บบนั รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 300 บาท/ปี)
5) า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา
นละ 430 บาท/ปี)
6) งิน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จานวน 245 วัน ( พื่อประ ยชนทาง ภชนา ารตอ ด็ นั รียน
อบต. ามารถ พิ่มอัตราตอมื้อได้ตามที่ ฎ มาย ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง าร า นด)
7) าใช้จายอื่น ๆ ที่ปรา ฎใน ผนปฏิบัติ าร อง ถานศึ ษา
รือ ผน ารศึ ษาอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 119
ลาดับที่ 20
( อง ารศึ ษา)

น้า : 90/175

540,780 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้าน ้วยปู จานวน
ง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ศพด.บ้าน ้วยปู ง ประ อบด้วย
1) าจัด าร รียน าร อน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 2-5 ปี อัตรา
นละ 1,700 บาท/ปี)
2) า นัง ือ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
3) าอุป รณ าร รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 200 บาท/ปี)
4) า รื่อง บบนั รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา น
ละ 300 บาท/ปี)
5) า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน (จัด รร า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตรา
นละ 430 บาท/ปี)
6) งิน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จานวน 245 วัน ( พื่อประ ยชนทาง ภชนา ารตอ ด็ นั รียน
อบต. ามารถ พิ่มอัตราตอมื้อได้ตามที่ ฎ มาย ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง าร า นด)
7) าใช้จายอื่น ๆ ที่ปรา ฎใน ผนปฏิบัติ าร อง ถานศึ ษา
รือ ผน ารศึ ษาอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 119
ลาดับที่ 20
( อง ารศึ ษา)

น้า : 91/175

647,080 บาท

น้า : 92/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
(1) อา าร ริมนม า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ององ ารบริ าร
วนตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้ ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ององ ารบริ าร วนตาบล จานวน 6 ง จัด
รร า รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน ด็ นั
รียน 276 น จานวน 260 วัน ได้
1. ศพด.บ้านดง
จานวน 85 น
2. ศพด.บ้าน ้วยปู ง จานวน 45 น
3. ศพด.บ้าน ปง
จานวน 30 น
4. ศพด.บ้านผาฮี้
จานวน 40 น
5. ศพด.บ้านมู ซอผาฮี้ จานวน 16 น
6. ศพด.บ้านถ้า
จานวน 60 น
(2) อา าร ริมนม า รับ รง รียน ัง ัด พฐ.
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้
รง รียน ัง ัด านั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ
) จานวน 5 ง ด็ นั รียน 789 น จานวน 260
วัน ได้
1. รง รียนบ้านถ้า
จานวน 207 น
2. รง รียนบ้าน ปง
จานวน 137 น
3. รง รียนบ้านถ้าปลา จานวน 146 น
4. รง รียนบ้านถ้า ตชด. จานวน 141 น
5. รง รียนบ้านผาฮี้
จานวน 158 น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 11 ลาดับที่ 6
( อง ารศึ ษา)

รวม

2,040,750 บาท

จานวน

2,040,750 บาท

น้า : 93/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,627,919 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,627,919 บาท

จานวน

3,156,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน รง รียนใน งั ัด านั งาน ณะ รรม ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน
( พฐ.) า รับ นับ นุน าอา าร ลางวัน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง รียนใน ัง ัด านั งาน ณะ
รรม ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) า รับ นับ นุน าอา าร
ลางวัน จานวน 789 น อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
น จานวน 200 วัน ได้
1. รง รียนบ้านถ้า
จานวน 207 น
2. รง รียนบ้าน ปง
จานวน 137 น
3. รง รียนบ้านถ้าปลา จานวน 146 น
4. รง รียนบ้านถ้า ตชด. จานวน 141 น
5. รง รียนบ้านผาฮี้
จานวน 158 น
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 14 ลาดับที่ 14
( อง ารศึ ษา)

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุน รง รียนบ้านถ้า ตชด. รง ารปรับภูมิทัศนลานนันทนา าร จานวน
อา ารปฐมวัย
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้านถ้า ตชด. พื่อดา นิน
รง ารปรับภูมิทัศนลานนันทนา ารอา ารปฐมวัย จานวน
งิน 108,350 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 19 ลาดับที่ 14
( อง ารศึ ษา)
อุด นุน รง รียนบ้านถ้า ตชด. รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด าร จานวน
ศึ ษาระดับปฐมวัย
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้านถ้า ตชด. พื่อดา นิน
รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ารศึ ษาระดับปฐมวัย จานวน
งิน 107,000 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 1 น้า 9 ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา)

น้า : 94/175

108,350 บาท

107,000 บาท

น้า : 95/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุน รง รียนบ้าน ปง รง าร พาะ ลี้ยงจิ้ง รีด

จานวน

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้าน ปง พื่อดา นิน
รง าร พาะ ลี้ยงจิ้ง รีด จานวน งิน 9,789 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 16 ลาดับที่ 11
( อง ารศึ ษา)
อุด นุน รง รียนบ้าน ปง รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด าร
จานวน
ศึ ษาระดับปฐมวัย
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้าน ปง พื่อดา นิน
รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ารศึ ษาระดับปฐมวัย จานวน
งิน 107,000 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 3 น้า 17 ลาดับที่ 3
( อง ารศึ ษา)

9,789 บาท

107,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุน รง รียนบ้าน ปง รง ารมรด ล ท้องถิ่น ู าร รียนรู้ใน จานวน
ถานศึ ษา
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้าน ปง พื่อดา นิน
รง ารมรด ล ท้องถิ่น ู าร รียนรู้ใน ถานศึ ษา จานวน
งิน 20,400 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 9 ลาดับที่ 4
( อง ารศึ ษา)
อุด นุน รง รียนบ้าน ปง รง ารร้าน ้า ยะ รง รียนบ้าน ปง
จานวน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้าน ปง พื่อดา นิน
รง ารร้าน ้า ยะ รง รียนบ้าน ปง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 17 ลาดับที่ 12
( อง ารศึ ษา)

น้า : 96/175

20,400 บาท

50,000 บาท

น้า : 97/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุน รง รียนบ้าน ปง รง าร วน มุนไพรออร นิ

จานวน

14,520 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้าน ปง พื่อดา นิน
รง าร วน มุนไพรออร นิ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 7 ลาดับที่ 2
( อง ารศึ ษา)
อุด นุน รง รียนบ้าน ปง รง าร ารายได้ระ วาง รียน
จานวน

4,860 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้าน ปง พื่อดา นิน
รง าร ารายได้ระ วาง รียน จานวน งิน 4,860 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 15 ลาดับที่ 10
( อง ารศึ ษา)

น้า : 98/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุน รง รียนบ้านผาฮี้ รง ารร้าน ้า ยะ รง รียนบ้านผาฮี้
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ รง รียนบ้านผาฮี้ พื่อดา นิน
รง ารร้าน ้า ยะ รง รียนบ้านผาฮี้ จานวน งิน 50,000 บาท
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 18 ลาดับที่ 13
( อง ารศึ ษา)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 99/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารวัน ด็ ง
ชาติ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน
ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา าร า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ
าบารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด
งาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ
ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้จายใน ารต ตงจัด ถาน
ที่ าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ าร ดง าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 116
ลาดับที่ 9
( อง ารศึ ษา)

น้า : 100/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริม ิจ รรม รง รียน ตรียมผู้ ูงอายุอบต. ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ิจ รรม
รง รียน ตรียมผู้ ูงอายุ อบต. ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม า
ใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ ละ
อุป รณ รื่อง ียน าประ าศนียบัตร าถาย อ าร า
พิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้ารับ ารฝึ
อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ ใน
ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผู้ ้ารับ
ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ า
ปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 12 ลาดับที่ 9
( อง ารศึ ษา)
แผนงานสาธารณสุข

จานวน

100,000 บาท

น้า : 101/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารปอง ัน วบ ุม ร พิษ ุนั บ้า
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารปอง ัน ละ วบ
ุม ร พิษ ุนั บ้า ารรณรง ปอง ัน ละ วบ ุม ร พิษ ุนั
บ้า ดยจาย ป็น าจัดซื้อยา ุม า นิด ุนั มว ละ าจัดซื้อ
วั ซีนปอง ัน ร พิษ ุนั บ้า พร้อมอุป รณตาง ๆ า รับ าร
ดา นิน ารปอง ันฯ ฉีดวั ซีนใ ้ ุนั ละ มวใน ต
พื้นที่ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 รื่อง นวทาง ารดา นินงาน
ปอง ัน ละ วบ ุม ร พิษ ุนั บ้า ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง นวทาง าร
ดา นิน รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัย จา ร พิษ ุนั
บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี พิ่ม ติม
6) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 157
ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)

น้า : 102/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารปอง ัน ละ ้ไ ปญ า ร ไ ้ ลือดออ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารปอง ัน ละ ้ไ
ปญ า ร ไ ้ ลือดออ ารรณรง ปอง ัน ละ วบ ุม ร ไ ้
ลือดออ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณที่จา ป็น
ใน ารจัด รง าร พร้อมอุป รณตาง ๆ า รับ ารดา นิน าร
ปอง ันฯ าปายประชา ัมพันธ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 157
ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)
รง ารปอง ัน ละ วบ ุม ร ติดตอในชุมชน
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารปอง ัน ละ วบ
ุม ร ติดตอในชุมชน ารรณรง ปอง ัน ละ วบ ุม ร ติดตอ
ในชุมชน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณที่จา ป็น
ใน ารจัด รง าร พร้อมอุป รณตาง ๆ า รับ ารดา นิน าร
ปอง ันฯ าปายประชา ัมพันธ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 157
ลาดับที่ 4
( านั งานปลัด)

น้า : 103/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารพัฒนาศั ยภาพ อ ม.
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพ อ
ม. ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 157
ลาดับที่ 2
( านั งานปลัด)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 104/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ารวจ ้อมูลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ารวจ ้อมูล
จานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ดยจาย ป็น าจ้าง
มาบริ าร าวั ดุ ละอุป รณตาง ๆ า รับ ารดา นิน
าร าถาย อ าร าปายประชา ัมพันธ ละ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 รื่อง นวทาง ารดา นินงาน
ปอง ัน ละ วบ ุม ร พิษ ุนั บ้า ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง นวทาง าร
ดา นิน รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัย จา ร พิษ ุนั
บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี พิ่ม ติม
6) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 159
ลาดับที่ 9
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 105/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน 12 มูบ้าน พื่อดา นิน รง ารพระ จานวน
ราชดาริด้าน าธารณ ุ

240,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพระราชดาริด้าน
าธารณ ุ ได้ ารอุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1
- มูที่ 12 ตาบล ปงงาม มูบ้านละ 20,000 บาท จานวน 12
มูบ้าน ป็นจานวน งิน 240,000 บาท
- ป็นไป ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2560 รื่อง นวทาง าร
ดา นิน รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ พิ่ม ติม
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 8 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)

น้า : 106/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

16,650 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

16,650 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

16,650 บาท

จานวน

16,650 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารพัฒนาศั ยภาพผู้พิ าร ผู้ด้อย อ า ผู้ ูงอายุ ผู้ติด ชื้อ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพผู้
พิ าร ผู้ด้อย อ า ผู้ ูงอายุ ผู้ติด ชื้อ ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด รง าร าถาย
อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ งาน าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าปาย
ประชา ัมพันธ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน าร
จัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 191
ลาดับที่ 4
( านั งานปลัด)

น้า : 107/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

วั ดุไฟฟา ละวิทยุ
- พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)

น้า : 108/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

960,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

960,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

960,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ายอุป รณ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ายอุป รณ ป็น
าร ายภาพ ละฟนฟู ุ ภาพพลานามัยใ ้ ผู้ ูง
อายุ ประชาชน ละบุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตาบล ปง
งาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
พิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
ใน ารอบรม า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) น้า 159 ลาดับที่ 8
( านั งานปลัด)

น้า : 109/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารบริ ารจัด าร ยะ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน าร รง ารบริ ารจัด าร
ยะ ประ อบด้วย า าจัด ยะ าจ้างรถลา าจ้าง มา
็บ น ละ าจัด ยะ มูที่ 10 - 11 าซอมบารุงรถ น ยะ า
จัดซื้อวั ดุประจารถ ยะ าจ้าง นงานประจารถ ยะ าจ้าง น
งานจัด ็บ ยะ าน้ามัน ชื้อ พลิงรถบรรทุ ยะ าใช้จายใน
ารจัดซื้อวั ดุอุป รณใน ารจัดทา มนู ัด ย ยะ ละ าใช้จาย
อื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลุมพื้นที่ใน
ารจัด ารมูลฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 3 น้า 26 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)

จานวน

850,000 บาท

น้า : 110/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารบ้านนาอยูชุมชนปลอด ยะ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารบ้านนาอยูชุมชน
ปลอด ยะ ดยมี ิจ รรม ารรณรง าร ัด ย ยะ ารจัดทา
ื่อประชา ัมพันธ าร ร้างวินัย ารรั ษา วาม ะอาด
ประชาชน ละบุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตาบล ปง
งาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
พิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
ใน ารอบรม า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลุมพื้นที่ใน
ารจัด ารมูลฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 204
ลาดับที่ 6
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 111/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร พาะ ลี้ยงไ ้ ดือนดิน พื่อ าจัด ยะ ปีย
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร พาะ ลี้ยงไ ้ ดือน
ดิน พื่อ าจัด ยะ ปีย ิจ รรม ารรณรง าร ัด ย ยะ าร
จัดทา ื่อประชา ัมพันธ าร ร้างวินัย ารรั ษา วาม ะอาด
ประชาชน ละบุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตาบล ปง
งาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
พิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
ใน ารอบรม ละ า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
5) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 207
ลาดับที่ 19
( านั งานปลัด)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 112/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ลง รียนรู้ ารบริ ารจัด าร ยะ 33 มนู
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ลง รียนรู้ าร
บริ ารจัด าร ยะ 33 มนู ป็น ิจ รรม ารลด าร ัด ย ยะ
ละนา ยะ ลับมาใช้ประ ยชนใ ม าร ร้างวินัย ารรั ษา วาม
ะอาด ประชาชน ละบุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตาบล
ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ละ ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า ชาอุป รณตาง ๆ า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย รง าร าใช้จาย
อื่นที่จา ป็นใน ารอบรม รือ า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
5) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม 3
น้า 23 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 113/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

705,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

575,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

575,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร รอบ รัว ัมมาชีพ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร รอบ รัว ัมมา
ชีพ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) น้า 188 ลาดับที่ 11
( านั งานปลัด)

น้า : 114/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ชน ารจาย งิน พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ พื่อ ยียวยา ละฟนฟู ลัง ิด าธารณภัย รือ าร ง ริม
ละพัฒนา ุณภาพชีวิต รือ ารปอง ัน ละระงับ ร ติดตอ รือ
ารชวย ลือ ษตร รผู้มีรายได้น้อย ละ ารชวย ลือ
อื่นๆ ตามระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 25 ลาดับที่ 6
( านั งานปลัด)
รง ารตรวจ าร พติดใน ลุม ี่ยง
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารตรวจ าร พติด
ใน ลุม ี่ยง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 198
ลาดับที่ 4
( านั งานปลัด)

น้า : 115/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารพัฒนาศั ยภาพศูนยพัฒนา รอบ รัว ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพ
ศูนยพัฒนา รอบ รัว ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
ใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด
ละปิด าวั ดุ ละอุป รณ าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า
ใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ า อง
มนา ุณ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา
รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 187
ลาดับที่ 8
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 116/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารม รรม องดี ละ วาม ุ อง นตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินงาน รง ารม รรม องดี
ละ วาม ุ อง นตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ ิจ รรม
ตามวัตถุประ ง ได้
าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้อง ได้ า ถานที่จัดงาน า ชา รือ าบารุง า ชา รือ า
บริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อ
ถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง ียง ต็นท วที าใช้
จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วาม
ปลอดภัย รืออื่น ๆ าจ้าง มาทา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตาง ๆ ชน ระ ไฟฟา น้า
ประปา รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน าใช้จายใน ารประ วด รือ ง
ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ
ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ
ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ
าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า ฆษณาทาง
วิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตาง ๆ าใช้จายใน าร
ออ อา าศทางวิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทาปาย ฆษณา รือ ิ่ง
พิมพ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ละ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2 น้า 44 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 117/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารรวมพลังตอต้านยา พติด
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารรวมพลังตอต้านยา
พติด ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าจัดทาวีดีทัศน าจัดทา
ูมือ/ ผนพับ า ฆษณาประชา ัมพันธทาง ื่อตาง ๆ าจัดทา
ปายประชา ัมพันธ าปายบอ ถานที่ ละ ั้นตอน าใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ
ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 200
ลาดับที่ 12
( านั งานปลัด)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 118/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารศูนย าร รียนรู้ ละพัฒนาชุมชนตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารศูนย าร รียนรู้
ละพัฒนาชุมชนตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
ใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละ
อุป รณ าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า ชาอุป รณตาง ๆ า
อง มนา ุณ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าปาย
รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 104
ลาดับที่ 14
( านั งานปลัด)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 119/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมพัฒนาผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมพัฒนาผู้ ูง
อายุ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 187
ลาดับที่ 7
( านั งานปลัด)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 120/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมพัฒนา ตรี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมพัฒนา
ตรี ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 187
ลาดับที่ 6
( านั งานปลัด)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 121/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริม ละพัฒนา ภาอง รชุมชนตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ละพัฒนา
ภาอง รชุมชนตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
ใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิด
ละปิด าวั ดุ ละอุป รณ าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า
ใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ า อง
มนา ุณ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา
รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 186
ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 122/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมอาชีพประชาชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมอาชีพ
ประชาชน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าร
ฝึ อบรม าวั ดุ ละอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่
ใช้บรรจุ อ าร า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใ
าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
ใน ารอบรม า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 188
ลาดับที่ 10
( านั งานปลัด)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 123/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ร้าง วามปรองดอง มานฉันท ประชาชนตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ร้าง วาม
ปรองดอง มานฉันท ประชาชนตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าจัดทาวีดีทัศน าจัดทา ูมือ/ ผนพับ า
ฆษณาประชา ัมพันธทาง ื่อตาง ๆ าจัดทาปายประชา
ัมพันธ าปายบอ ถานที่ ละ ั้นตอน าใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้ ละ ารต ตง ถานที่ าวั ดุ ละอุป รณ าถาย
อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตาง ๆ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น
า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 186
ลาดับที่ 4
( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 124/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร มูบ้าน ัมมาชีพ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร มูบ้าน ัมมา
ชีพ ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร
า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า
ยานพา นะ าปาย รง าร าใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ าร
จัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 189
ลาดับที่ 12 )
( านั งานปลัด)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 125/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารอบรมราษฎรอา าปอง ันยา พติด
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารอบรมราษฎรอา า
ปอง ันยา พติด ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิด ละ
ปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ าร ละ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง
มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าปาย รง าร าใช้จาย
อื่นที่จา ป็น า รับ ารจัดทา รง าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 198
ลาดับที่ 5
( านั งานปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

10,000 บาท

รวม

130,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน ณะ รรม าร ลุมพัฒนา ตรีตาบล ปงงาม รง าร
ิจ รรมวัน ม
- พื่อ ป็น าใช้จายใน รง าร ิจ รรมวัน ม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 น้า 24 ลาดับที่ 4
( านั งานปลัด)

น้า : 126/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุน ณะ รรม าร ลุมพัฒนา ตรีตาบล ปงงาม รง าร
ิจ รรมวัน ตรี า ล
- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัด ิจ รรมวัน ตรี
า ล วันที่ 8 มีนา ม องทุ ปี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 น้า 24 ลาดับที่ 5
( านั ปลัด)
อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 12 รง าร ลอง วยน้าใ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ลอง วยน้าใ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 211
ลาดับที่ 31
( านั งานปลัด)
อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 9 รง าร ง ริม ศรษฐ ิจพอ จานวน
พียง
- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ศรษฐ ิจพอ พียง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 น้า 26 ลาดับที่ 7
( านั งานปลัด)

80,000 บาท

น้า : 127/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

400,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ิจ รรมศูนย ีฬาตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ิจ รรมศูนย ีฬา
ตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าชุด ีฬา า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าใช้จายอื่น ได้ า ชา
รือ า ตรียม นาม ง ัน าอุป รณ ีฬา าตอบ ทน จ้า น้าที่
ประจา นาม าตอบ ทน จ้า น้าที่จัด าร ง ัน ีฬา าตอบ
ทน รรม ารตัด ิน าจัดทาปายชื่อ รือทีมผู้ ้ารวม ง ัน
ละ รือ าจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติ ุณ า ล รือ
ถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ าร ง ัน พื่อ ป็น ารประ าศ
ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัล พื่อมอบใ ้ผู้ชนะ าร ง ัน าใช้
จายอื่น ๆ ชน ารจัดพิธี ปิด - ปิด าร ง ัน ีฬา ริ้ว
บวน ีฬา าธิต า วชภัณฑ ละอุป รณ วชภัณฑ าใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่ ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ า
บารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด
งาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต้นท วที รือ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 193
ลาดับที่ 8
( อง ารศึ ษา)

น้า : 128/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ัน ีฬาผู้ ูงอายุตาบล ปงงาม ชราบาล ม
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารดา นิน รง าร ง ัน ีฬาผู้ ูงอายุ
ตาบล ปงงาม “ชราบาล ม ” ดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
ชุด ีฬา าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร าใช้จาย
อื่น ได้ า ชา รือ า ตรียม นาม ง ัน าอุป รณ ีฬา า
ตอบ ทน จ้า น้าที่ประจา นาม าตอบ ทน จ้า น้าที่จัด าร
ง ัน ีฬา าตอบ ทน รรม ารตัด ิน าจัดทาปายชื่อ รือ
ทีมผู้ ้ารวม ง ัน ละ รือ าจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ
ียรติ ุณ า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ าร ง ัน พื่อ
ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัล พื่อมอบใ ้ผู้ชนะ
าร ง ัน าใช้จายอื่น ๆ ชน ารจัดพิธี ปิด - ปิด าร ง ัน
ีฬา ริ้ว บวน ีฬา าธิต า วชภัณฑ ละอุป รณ
วชภัณฑ าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ได้ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่
จา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง
ปร จ ตอร รื่อง ียง ต้นท วที รือ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ัง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 193
ลาดับที่ 5
( อง ารศึ ษา)

จานวน

150,000 บาท

น้า : 129/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ีฬา
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละ
อัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ ละ า าธารณูป ภ
( อง ารศึ ษา)

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 130/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

756,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

605,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

605,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ง ริมประ พณี ้าพรรษา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมประ พณี
้าพรรษา ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทาง
ศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
ใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้อง ชน า รื่อง ปร จ ตอร รื่อง ียง ต๊นท วที าใช้จาย
ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย าจ้าง มาทา วาม ะอาด า
ใช้จายใน ารต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตาง ๆ
ชน ระ ไฟฟา น้าประปา รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละ
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง า ชา รือ าบริ ารรถ ุ า าใช้จายใน าร
ประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า
ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน
ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ าร
ประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร
ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้
จายใน ารออ อา าศทางวิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทาปาย
ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน าร
จัดงาน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 150
ลาดับที่ 2
( อง ารศึ ษา)

น้า : 131/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมประ พณีตรุษจีน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินงาน รง าร ง ริม
ประ พณีตรุษจีน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทาง
ศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้
าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้อง ได้ า ถานที่จัดงาน า ชา รือ าบารุง า ชา
รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้ง
ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง
ียง ต็นท วที าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วาม
ปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วามปลอดภัย รืออื่น ๆ าจ้าง
มาทา วาม ะอาด าใช้จายใน ารต ตง จัด ถานที่ า
าธารณูป ภ ตาง ๆ ชน ระ ไฟฟา น้าประปา รวมถึง าติด
ตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตลอดระยะ วลาที่จัด
งาน าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณา
ประชา ัมพันธงาน ชน า ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อ
ประ ภท ิ่งพิมพตาง ๆ าใช้จายใน ารออ อา าศทาง
วิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทาปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 13 ลาดับที่ 10
( อง ารศึ ษา)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 132/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมประ พณีลอย ระทง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ิจ รรม
วันลอย ระทง ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทาง
ศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
ใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้อง ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ าบารุง า ชา รือ
าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ า
รื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง ียง ต๊นท วที าใช้
จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วาม
ปลอดภัย รืออื่น ๆ าจ้าง มาทา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตาง ๆ ชน ระ
ไฟฟา น้าประปา รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง า ชา รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัด
งาน าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณา
ประชา ัมพันธงาน ชน า ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อ
ประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ อา าศทาง
วิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทาปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 150
ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 133/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมประ พณี ง รานต
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมประ พณี
ง รานต ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทาง
ศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
ใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้อง ได้ า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ าบารุง า ชา รือ
าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ า
รื้อถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง ียง ต๊นท วที าใช้
จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วามปลอดภัย ชน าจ้าง มารั ษา วาม
ปลอดภัย รืออื่น ๆ าจ้าง มาทา วาม ะอาด าใช้จายใน าร
ต ตง จัด ถานที่ า าธารณูป ภ ตาง ๆ ชน ระ
ไฟฟา น้าประปา รวมถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ ละอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง า ชา รือ าบริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัด
งาน าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ าใช้จายใน าร ฆษณา
ประชา ัมพันธงาน ชน า ฆษณาทางวิทยุ ทรทัศน ละ ื่อ
ประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช้จายใน ารออ อา าศทาง
วิทยุ ทรทัศน าจ้าง มาทาปาย ฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 195
ลาดับที่ 10 )
( อง ารศึ ษา)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 134/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร ง ริมศิลปะวัฒนธรรม องชุมชนตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมศิลป
วัฒนธรรม องชุมชนตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้
มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ า
บารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด
งาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ
ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้จายใน ารต ตงจัด ถาน
ที่ าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ าร ดง าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 155
ลาดับที่ 22
( อง ารศึ ษา)

จานวน

150,000 บาท

น้า : 135/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง าร นับ นุน ิจ รรมทางศา นา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน ิจ รรม
ทางศา นา ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายพิธีทาง
ศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้มารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา าร า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ าบารุง า ชา รือ า
บริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อ
ถอน ชน รื่อง ปร จ ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้
จายใน ารต ตงจัด ถานที่ าใช้จายใน ารประ วด รือ ง
ัน ได้ าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ
ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ
ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร ดง าใช้
จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 13 ลาดับที่ 11
( อง ารศึ ษา)

จานวน

50,000 บาท

น้า : 136/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพพุทธ มา มตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารอบรมพัฒนา
ศั ยภาพพุทธ มา มตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้
มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ า
บารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด
งาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ
ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้จายใน ารต ตงจัด ถาน
ที่ าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ าร ดง าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 155
ลาดับที่ 23
( อง ารศึ ษา)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 137/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งานประ พณีบวง รวงพระบรมอนุ าวรียพระ จ้าพร มฯ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารจัดงานประ พณีบวง
รวงพระบรมอนุ าวรียพระ จ้าพร มฯ ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าใช้จายพิธีทางศา นา ารับรองผู้ที่ ชิญมารวมงาน ละผู้
มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถุประ ง ได้ าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าอา าร า ถานที่จัดงาน ชน า ชา รือ า
บารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด
งาน รวม าติดตั้ง ละ ารื้อถอน ชน รื่อง ปร จ
ตอร รื่อง ียง ต้นท วที าใช้จายใน ารต ตงจัด ถาน
ที่ าใช้จายใน ารประ วด รือ ง ัน ได้ าตอบ ทน
รรม ารตัด ิน า ล รือถ้วยรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือ าร ง ัน ป็น ารประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่
มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือ ง ัน าจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ าร ดง าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 154
ลาดับที่ 17
( อง ารศึ ษา)

จานวน

5,000 บาท

น้า : 138/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งบเงินอุดหนุน

รวม

151,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

151,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ารจัดงานพอ ุน
ม็งรายม าราช

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา ภอ ม าย ใน ารดา นิน รง าร
ารจัดงานพอ ุน ม็งรายม าราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 9 ลาดับที่ 13
( านั งานปลัด)
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมงาน
จานวน
ประ พณีนมั าร ละ รงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี 2564
พื่อ ป็น าใช้จายใน รง าร ิจ รรมงานประ พณีนมั าร ละ
รงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี 2564
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 8 ลาดับที่ 5
( านั งานปลัด)

10,000 บาท

น้า : 139/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมพิธีทาน า จานวน
มฟา ลวง นื่องในวัน ล้ายวัน วรร ต ม ด็จพระศรีน รินทราบ
รมราชชนนี ณ ไร มฟา ลวง
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา ภอ ม าย พื่อ ้ารวมดา นิน
รง าร ิจ รรมพิธีทาน า มฟา ลวง นื่องในวัน ล้ายวัน
วรร ต ม ด็จพระศรีน รินทราบรมราชชนนี ณ ไร มฟา ลวง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 8
ลาดับที่ 10
( านั งานปลัด)
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมพิธีรดน้า
ดา ัวพอ ุน ม็งรายม าราช ละรดน้าดา ัวใน ทศ าล ง รานต
ประจาปี 2564
พื่อ ป็น าใช้จายใน รง าร ิจ รรมพิธีรดน้าดา ัวพอ ุน ม็ง
รายม าราช ละรดน้าดา ัวใน ทศ าล ง รานต ประจาปี 2564
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 8 ลาดับที่ 7
( านั งานปลัด)

จานวน

3,000 บาท

5,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ิจ รรมวัน ล้าย จานวน
วันพระราช มภพ อง ม ด็จพระศรีน รินทราบรมราชชนนี ณ ลาน
อ น ประ ง พระตา นั ดอยตุง
พื่อ ป็น าใช้จายใน รง าร ิจ รรมวัน ล้ายวันพระราช มภพ
อง ม ด็จพระศรีน รินทราบรมราชชนนี ณ ลานอ น ประ ง
พระตา นั ดอยตุง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 7 ลาดับที่ 2
( านั งานปลัด)
อุด นุน านั งานวัฒนธรมจัง วัด ชียงราย งานนมั าร ละ รงน้า จานวน
พระธาตุดอยตุง
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน านั งานวัฒนธรรมจัง วัด
ชียงราย ใน ารดา นิน ารจัดงานประ พณีนมั าร ละ รงน้า
พระธาตุดอยตุง ณ วัดพระธาตุดอยตุง ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พัม ติม
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 10 ลาดับที่ 2
( านั งานปลัด)

น้า : 140/175

3,000 บาท

100,000 บาท

น้า : 141/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ง ริม ละพัฒนา ารทอง ที่ยวตาบล ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ละ
พัฒนา ารทอง ที่ยวตาบล ปงงาม ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าจัดซุ้มจุดถายภาพ าจัด ิจ รรม าดนัดวัฒนธรรม าร
จัด ิจ รรมพื้น มือง ดงวิถีชีวิต อง นในพื้นที่ าร ดง ละ
าร ผย พรวัฒนธรรม ารจัดทา ผน าร ง ริม ารทอง
ที่ยว ารจัด ิจ รรมภายในตาบล ปงงาม พื่อ ารทอง ที่ยว า
จัดทา อ าร ูมือ ารทอง ที่ยว า ฆษณา ละ ผย พรประชา
ัมพันธ าจัดนิทรรศ าร า มนา ุณวิทยา ร าจัดทา
ัญลั ษณ ละต ตง ถานที่ าอา าร าอา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม าจ้าง มาบริ าร า ชา รื่อง ียง ละ
อุป รณ ละ าใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 104
ลาดับที่ 16
( านั งานปลัด)

น้า : 142/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

3,610,084 บาท

รวม

1,905,084 บาท

รวม

1,905,084 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,391,820 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ท้องถิ่นประจาปี 5 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวย าร องชาง จานวน 1 ตา นง
(2) นายชาง ยธา จานวน 1 ตา นง
(3) นายชาง ยธา จานวน 1 ตา นง
(4) นายชางไฟฟา จานวน 1 ตา นง
(5) จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 ตา นง
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

3,780 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) งิน พิ่ม า รองชีพนายชางไฟฟา จานวน 12 ดือน 3,780
บาท
( องชาง)
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงผู้อานวย าร องชาง ในอัตรา
ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000
บาท
( องชาง)

น้า : 143/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

431,484 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ละ งินปรับปรุง าตอบ ทนพนั งาน
จ้าง 3 อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งาน วน
ท้องถิ่น ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนายชาง ยธา) จานวน 1
ตา นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนายชางไฟฟา) จานวน 1
ตา นง
(3) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 1 ตา นง
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งานจ้าง 2
อัตรา จานวน 12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ชวยนายชางไฟฟา) จานวน 1
ตา นง
- งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว จานวน 2,000 บาท 12
ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
(2) พนั งานจ้างทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 1 ตา นง
- งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว จานวน 1,000 บาท 12
ดือน ป็น งิน 12,000 บาท
( องชาง)

น้า : 144/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งบดาเนินงาน

รวม

1,524,000 บาท

รวม

87,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( องชาง)
า ชาบ้าน
จานวน

78,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 ละ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)

น้า : 145/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2523 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)

จานวน

4,000 บาท

น้า : 146/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

ค่าใช้สอย

รวม

776,000 บาท

จานวน

366,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ ชน าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) า ฆษณา ละ ผย พร รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
ฆษณา ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง ทรทัศน รง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ าธรรม นียมตาง ๆ าใช้จายใน
ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่น ๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟา าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
(2) าจ้าง มาบริ ารตาม ลั ณฑ ารจ้ัาง อ ชน ละ าร บิ
จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย
า นด
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณูป ภ
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ ประ าศ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)

น้า : 147/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละ
นอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชา
ที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู้บริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง รือบุ ล ณะบุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)
าธรรม นียม ารลงทะ บียน
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าลงทะ บียนตาง ๆ ใน ารฝึ อบรมบุ ลา รใน
ลั ูตร ี่ยว ับ ารดา นินงาน รือ ารพัฒนาบุ ลา ร อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22
ม. . 2553 รื่อง มาตร ารประ ยัดใน าร บิ าใช้จาย
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19
ธ. . 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ าใช้จายใน าร
ลงทะ บียนฝึ อบรม รณี นวยงานอื่น ป็นผู้จัดฝึ อบรม
( องชาง)
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็น าซอม ซม ละบารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ าซอม ซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นที่ ิดจา าร ื่อม ภาพ รือชารุด ีย ายจา ารใช้งาน
ป ติ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ
ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณูป ภ
6) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)

จานวน

350,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

661,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)
วั ดุ อ ร้าง
จานวน

500,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ร้าง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จานวน

28,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)
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วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
( องชาง)

จานวน

45,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

171,000 บาท

รวม

171,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รุภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว
- ดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ้าอี้บุนวม
2) มีพนั พิง ลัง ูง
3) ล้อ ลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พั นทั้ง อง ้าง
5) บาะ ุ้มด้วย นัง ัง ราะ ีดา
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ อง านั งานประมาณ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
2) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 47 ลาดับที่ 2
( องชาง)
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ต๊ะทางาน ล็

จานวน

8,000 บาท

จานวน

44,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ต๊ะทางาน ล็ นาด 5 ฟุต จานวน 1
ตัว
- ดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) นาด 5 ฟุต
2) นาดไมน้อย วา 154 x 78 x 75 cm.
3) ็ง รง ทนทาน อายุ ารใช้งาน ูง
4) ใช้งาน ุ้ม า
- จัด า ดย ืบรา าจา ท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ อง านั งานประมาณ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
2) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 4
น้า 47 ลาดับที่ 3
( องชาง)
รุภัณฑ อมพิว ตอร
อมพิว ตอรตั้ง ต๊ะ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 1 * (จอ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 2 รื่อง
- ดยมี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม ดังนี้
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 น
ลั (6 core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า
พื้นฐานไมน้อย วา 3.0 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณ
นาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล
ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
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น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ ดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics
Processing Unit ที่ ามารถใช้ นวย วามจา ลั ใน าร ดง
ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช้
นวย วามจ า ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State
Drive นาด วามจุไมน้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ตามรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ละ
ระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 4 น้า 47 ลาดับ
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ที่ 1
( องชาง)
อมพิว ตอร น้ตบุ๊
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร น้ตบุ๊ า รับงาน
านั งาน จานวน 1 รื่อง
- ดยมี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม ดังนี้
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2 น
ลั (2 core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 1.0 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง จeนวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 4 MB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
ละมี นาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ตามรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ละ
ระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท

จานวน

16,000 บาท
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0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 น้า 35 ลาดับที่ 1
( องชาง)
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษาซอม ซม รง ร้าง อง รุภัณฑ นาด
ใ ญ ชน รื่องจั ร ล ละยานพา นะ ป็นต้น ซึ่งไมรวมถึง
าซอมบารุงป ติ รือ าซอม ลาง รวมถึงรายจายที่ต้องชาระ
พร้อม ับ า รุภัณฑ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
2) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่ันๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 216
ลาดับที่ 3
( องชาง)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

จานวน

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจายอื่น
รง าร ารวจ นว ตป รอง ละจัดทาผัง มืองรวม ต. ปงงาม

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ารวจ นว ต
ป รอง ละจัดทาผัง มืองรวม ต. ปงงาม ารปรับปรุงรูป บบ
อง ผนผัง ารใช้ประ ยชนที่ดิน ละ รง าร มนา ม น
ง ละ ารปรับปรุงรูป บบ ผนผัง ้อ า นด ารปรับปรุง ผน
ผัง รรม ิทธิ์ ละนามศัพท อง ถานที่
ราช าร วัด รง รียน ตลอดจน นว ตป รอง ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น าร า นดพื้นที่ ารใช้ประ ยชนที่ดิน
ประ ภทรองใ ้ อด ล้องตามมาตรฐาน อง รม ยธาธิ าร ละผัง
มือง ภายในพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบล ปงงาม
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 1 น้า 5 ลาดับที่ 4
( องชาง)

น้า : 157/175
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
รง ารปรับปรุง ้องน้า ที่ทา าร อบต. ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าดา นิน รง ารปรับปรุง ้องน้า ที่ทา าร อบต
. ปงงาม ดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
1. งานรื้อถอน
- รื้อ ุ ภัณฑ ชั ร จานวน 8 ชุด
- รื้อ ุ ภัณฑ ถป วะชาย จานวน 5 ชุด
- รื้อผนัง ั้น ้องน้า า ร็จรูป ดิม จานวน 7 ้อง
2. งานปรับปรุงติดตั้งอุป รณ
- ถ ้วม บบชั ร พร้อมอุป รณ จานวน 8 ชุด
- ถป วะชาย จานวน 5 ชุด
- ายฉีดชาระ จานวน 8 ชุด
- ติดตั้งผนัง ั้น ้องน้า า ร็จรูปใ ม ทน อง ดิม จานวน 7
้อง
- ราวอลูมิ นียม า รับผู้พิ าร จานวน 2 ชุด
3. ปายประชา ัมพันธ รง ารไวนิล 1.20 x 2.40 ม. จานวน 1
ปาย
(ตาม บบ ปลน อง อบต. ปงงาม า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 14 ลาดับที่ 1
( องชาง)

น้า : 159/175
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รง ารปรับปรุงอา าร ที่ทา าร อบต. ปงงาม
- พื่อจาย ป็น าดา นิน รง ารปรับปรุงอา าร ที่ทา าร อบต
. ปงงาม ดยทา ารปรับปรุงผนัง ั้น ้อง ซึ่งมีรายละ อียด
ลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
1. ผนัง A นาด 3.00 x 3.00 มตร พร้อมประตูบาน วิง อลูมิ
นียม นาด 0.93 x 2.00 มตร จานวน 1 ชุด
2. ผนัง B นาด 3.00 x 3.00 มตร จานวน 1 ชุด
(ตาม บบ ปลน อง อบต. ปงงาม า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 15 ลาดับที่ 2
( องชาง)

จานวน

40,000 บาท

น้า : 160/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

205,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

175,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

135,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร บ ืนนา ปลา ืนทุง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร บ ืนนา ปลา ืน
ทุง ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าปาย รง าร าตอบ ทน
วิทยา ร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าจ้างต ตง
ถานที่ าวั ดุอุป รณ าธิต ละฝึ ปฏิบัติ า อ ารประ อบ
ารอบรม าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 111
ลาดับที่ 35
( านั งานปลัด)
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รง ารธนา ารน้าใต้ดิน

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารธนา ารน้าใต้
ดิน ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าปาย รง าร าตอบ ทน
วิทยา ร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าจ้างต ตง
ถานที่ าวั ดุอุป รณ าธิต ละฝึ ปฏิบัติ า อ ารประ อบ
ารอบรม าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 208
ลาดับที่ 21
( านั งานปลัด)
รง ารบ้านนี้มีรั ปลู ผั ิน อง
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารบ้านนี้มีรั ปลู ผั
ิน อง ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าปาย รง าร าตอบ
ทนวิทยา ร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าจ้าง
ต ตง ถานที่ าวั ดุอุป รณ าธิต ละฝึ ปฏิบัติ า อ าร
ประ อบ ารอบรม าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 106
ลาดับที่ 21
( านั งานปลัด)
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รง ารพัฒนาศั ยภาพศูนยบริ าร ละถายทอด ท น ลยี าร
ษตร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพ
ศูนยบริ าร ละถายทอด ท น ลยี าร ษตร ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าปาย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร า
อา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าจ้างต ตง ถานที่ า
วั ดุอุป รณ าธิต ละฝึ ปฏิบัติ าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้
จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 107
ลาดับที่ 24
( านั งานปลัด)
รง าร ง ริม ารจัดตลาดนัด ี ียว
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ารจัด
ตลาดนัด ี ียว ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าปาย
รง าร าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร าอา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม าจ้างต ตง ถานที่ าวั ดุอุป รณ าธิต ละฝึ
ปฏิบัติ าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4 น้า 11 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)
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รง าร ้อง รียน ษตรพอ พียง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ้อง รียน ษตร
พอ พียง ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าปาย รง าร าตอบ
ทนวิทยา ร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าจ้าง
ต ตง ถานที่ าวั ดุอุป รณ าธิต ละฝึ ปฏิบัติ า อ าร
ประ อบ ารอบรม าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 3 น้า 17 ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ าร ษตร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

30,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอ ม าย รง าร ง ริมอาชีพตาม จานวน
นวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริมอาชีพตาม
นวทาง ศรษฐ ิจพอ พียงใ ้ ับประชาชนใน มูบ้าน/ชุมชนใ ้มี
วาม ามารถ ละทั ษะ วามรู้ วาม ้าใจด้าน ศรษฐ ิจพอ
พียง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 112
ลาดับที่ 36
( านั งานปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

รง าร ปงงามรวมใจภั ดิ์ รั ษ ิ่ง วดล้อมน้อม ล้าถวายพอ อง จานวน
ผนดิน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ปงงามรวมใจ
ภั ดิ์ รั ษ ิ่ง วดล้อมน้อม ล้าถวายพอ อง ผนดิน าใช้จายใน
ารพัฒนา อนุรั ษ ฟนฟู ลงน้า ปาไม้ มน้า ฟนฟู
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม ารพัฒนาบูรณะฟนฟู ภาพ
วดล้อม าร พิ่มพื้นที่ ี ียวในชุมชน ารดู ลรั ษาปา าร
ร้าง รือ าย ารมี วนรวม องภา ประชาชน ารดา นินงาน
ตาม นวพระราชดาริ พระราช าวนียที่ ี่ยว ับ ารอนุรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าปาย รง าร าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร า
อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าจ้างต ตง ถานที่ าวั ดุอุป รณ
าธิต ละฝึ ปฏิบัติ า อ ารประ อบ ารอบรม าจ้าง
มาบริ าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด
รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 203
ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)
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รง ารรั ษน้ารั ษปา รั ษา ผนดิน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารรั ษน้า รั ษ
ปา รั ษา ผนดิน าใช้จายใน ารพัฒนา อนุรั ษ ฟนฟู ลง
น้า ปาไม้ มน้า ฟนฟูทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม าร
พัฒนาบูรณะฟนฟู ภาพ วดล้อม าร พิ่มพื้นที่ ี ียวใน
ชุมชน ารดู ลรั ษาปา าร ร้าง รือ าย ารมี วนรวม อง
ภา ประชาชน ารดา นินงานตาม นวพระราชดาริ พระราช
าวนีย ี่ยว ับ ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วด
ล้อม ดยมี าใช้จายประ อบด้วย าปาย รง าร าตอบ
ทนวิทยา ร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าจ้าง
ต ตง ถานที่ าวั ดุอุป รณ าธิต ละฝึ ปฏิบัติ า อ าร
ประ อบ ารอบรม าจ้าง มาบริ าร ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัด รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
4) ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 203
ลาดับที่ 4
( านั งานปลัด)

จานวน

20,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

15,450,923 บาท

รวม

15,450,923 บาท

รวม

15,450,923 บาท

จานวน

208,236 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม องพนั งานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 อง าจ้างที่ อบต.จะต้องนา ง ้า องทุน
ประ ัน ัง มทุ ดือน จาย ป็น งิน า บี้ยประ ัน ัง ม อง
พนั งานจ้าง ละผู้ดู ล ด็ องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ฯลฯ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533
2) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 รื่อง ารจาย บี้ย
ประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง
3) นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุดที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 รื่อง ประ าศ .จ
. .ท. ละ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
5) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จานวน

8,340 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน องพนั งานจ้างใน
อัตราร้อยละ 0.2 อง าจ้างที่ อบต.จะต้องนา ง ้า องทุน งิน
ทด ทนทุ ดือน จาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน อง
พนั งานจ้าง ผู้ดู ล ด็ องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ละผู้มี ิทธิ รณี
ประ บอันตราย จ็บปวย รือ ูญ าย รือ ิด ตุตามระ บียบ
ฎ มาย า นด
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 รื่อง ารตั้งงบ
ประมาณ มทบ องทุน งินทด ทน
3) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้ ผู้อายุที่มีอายุ 60 ปี ึ้นไป ที่มี
ุณ มบัติ รบถ้วนตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
้อง
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูงอายุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562 รื่อง ลั ณฑ
ละวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผู้ ูงอายุ ละ งิน บี้ย วามพิ าร
ใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2563
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนา ม 2563
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 มษายน 2563
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 มษายน 2563
9) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) น้า 190 ลาดับที่ 2
( านั งานปลัด)

จานวน

11,500,000 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร
- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้ นพิ าร ที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑที่ า นดที่ได้ ดง วามจานง ดย าร ึ้นทะ บียน พื่อ อ
รับ งิน บี้ย วามพิ ารไว้ ับอง รป รอง วนท้องถิ่น ล้ว
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562 รื่อง ลั ณฑ
ละวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผู้ ูงอายุ ละ งิน บี้ย วามพิ าร
ใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562 รื่อง ลั ณฑ
ละวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผู้ ูงอายุ ละ งิน บี้ย วามพิ าร
ใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2563
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนา ม 2563
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 มษายน 2563
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 มษายน 2563
9) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 190
ลาดับที่ 3
( านั งานปลัด)

จานวน

2,755,200 บาท
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บี้ยยังชีพผู้ปวย อด

จานวน

246,200 บาท

- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้ ผู้ปวย อด ที่ พทยได้รับรอง
ละทา ารวินิจฉัย ล้ว ละมี วาม ป็นอยูยา จน รือถู ทอด
ทิ้ง าดผู้อุป าระดู ล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน อง
ได้ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจา ผู้บริ าร อัตรา นละ 500
บาทตอ ดือน
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ
พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้อ 16
ละ ้อ 17
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
2076 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง าร
ตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งินอุด
นุนทั่วไป งินอุด นุน า รับ รง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง
ัง มใ ้ ผู้พิ าร ละทุพพลภาพ รง าร นับ นุน ารจัด
วั ดิ ารทาง ัง ม ผู้ด้อย อ า ทาง ัง ม ละ รง าร ร้าง
ลั ประ ันรายได้ใ ้ ผู้ ูงอายุ
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
5) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 190
ลาดับที่ 1
( านั งานปลัด)
ารองจาย
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
รณี ารปอง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด
าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉินพื่อบรร ทาปญ า วาม ดือดร้อน
องประชาชน ป็น วนรวมได้ ชน ารปอง ัน ละ ้ไ ปญ า
อุท ภัย น้าปาไ ล ลา ผนดินถลม ภ้ย ล้ง ภัย
นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟปา ละ มอ วัน ป็นต้น
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

1) พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313. 4 /ว
667 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545 รื่อง ารชวย ลือ
ประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ รป รอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4224 ลงวันที่ 10 ตุลา ม 2554 รื่อง ารชวย ลือผู้
ประ บอุท ภัย น้าทวมฉับพลัน น้าปาไ ล ลา ละน้าล้น
ตลิ่ง
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารใช้จายงบ
ประมาณ พื่อชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558 รื่อง าร ตรียม
ารปอง ัน ละ ้ไ ปญ าภัย นาว
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี ารปฏิบัติ
า รับอง รป รอง วนท้องถิ่นใน ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
526 ลงวันที่ 8 มีนา ม 2560 รื่อง าร ตรียม วามพร้อมใน
ารปอง ัน ละ ้ไ ปญ าภัย ล้งปี 2560
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
608 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561 รื่อง ารปอง ัน ละ ้ไ ปญ า
ไฟปา ละ มอ วัน ปี 2561
10) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2560 รื่อง าร
ตรียม ารปอง ัน ละ ้ไ ปญ าปอง ันอุท ภัย น้าทวมฉับ
พลัน น้าปาไ ล ลา ละดินถลม ปี 2560
11) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 ิง า ม 2560 รื่อง อ วามรวมมือ
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อง รป รอง วนท้องถิ่น นับ นุน ารชวย ลือ
อุท ภัย ปี 2560
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560 รื่อง ประ าศ รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑวิธี ารปฏิบัติงานศูนย
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
13) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560 รื่อง นวทาง
ปฏิบัติใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
14) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561 รื่อง าร ตรียม
วามพร้อมใน ารปอง ัน ละ ้ไ ปญ าภัย ล้งปี 2561
15) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2560 รื่อง าร ตรียม ารรอง
รับ ถาน ารณน้าทวมในชวงฤดูฝน
16) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว6768
ลงวันที่ 29 พ.ย. 2560
รื่อง นวทางปฏิบัติใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
17) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
18) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)
รายจายตาม ้อผู พัน
มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ ( ป ช.)

จานวน

300,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้อง
ถิ่น (อบต.) ไมน้อย วาร้อยละ 50 อง าบริ าร าธารณ ุ ที่ได้
รับจา องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ประ าศ ณะ รรม าร าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นุน ององ าร
บริ ารจัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบลใน ารใ ้
บริ าร าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ รื่อง าร
า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่น
ดา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ ในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งินอุด นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภา ม 2557 รื่อง จ้งประ าศ ี่ยว ับ
ลั ณฑ ารดา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน
ุ ภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 รื่อง อบถาม ารตั้งงบ
ประมาณ มวด งินอุด นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง าร
ดา นินงาน องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
1514 ลงวันที่ 26 ร ฎา ม 2554
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 ร ฎา ม 2557 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2558 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป : า รับ ง ราะ บี้ยยังชีพผู้
ปวย อด ละ าร นับ นุน ารบริ าร าธารณ ุ ละราย าร
รายจายที่ ป็นภาระผู พัน ( าร บทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ)
9) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

น้า : 173/175

น้า : 174/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งินชวยพิ ศษ
- พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใน รณีที่พนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบล ปงงามถึง
วามตายในระ วางรับราช าร
- ป็นไปตาม ฎ มาย ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
2) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ
.อบต. รื่อง ประ าศ ณะ รรม าร ลาง ้าราช าร ละพนั งาน
วนท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ใน ารจาย งินชวย
พิ ศษ รณี ้าราช าร าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น ผู้รับ
บานาญ ลู จ้าง ละ พนั งานงานจ้างถึง วามตาย พ.ศ
. 2560
3) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 175/175

วันที่พิมพ : 14/5/2564 09:19:31

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ดย านวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1 องประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจาปี ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้อุทิศ
ใ ้/ งินบริจา ละ งินอุด นุน)
** ดยระบบบันทึ บัญชี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ระบบ e -LAAS านวณยอด งิน าร ง มทบ บท. จา ยอด
ประมาณ ารรายรับ ดยไมรวม งินที่มีผู้อุทิศใ ้ ละ งินอุด
นุน จานวน 302,947 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 ละ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบา น็จบานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
รื่อง ซั ซ้อม าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
ร ฎา ม 2560
5) นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 ันยายน 2562 รื่อง ซั
ซ้อม นวทาง าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร
วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6) ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว ้อง
( านั งานปลัด)

จานวน

302,947 บาท

