ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ารบริ าร วนตาบลบาน ีย
ต/ า ภ

น

าน

ั วัด ดรธานี

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

2

ม 5 บานดน
ต/ า ภ
พื้นที่

น

ย- ถนน-

ว /ตาบล บาน ีย

าน ั วัด ดรธานี 41320
48.00 ตารา ิโล มตร

ประ า รทั้ มด

5,141 น

ชาย

2,632 คน

หญิง

2,509 คน

มล ณ วันที่ 27 มษายน 2564

ถล บปร ม
. . 2564
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บลบ น ย

. . 2564
1. ถ น

ร ลั

1.1
. .2563
1.1.1

30

. .2563

23,322,351.44

1.1.2

9,157,227.74

1.1.3

9,878,064.14

1.1.4

0

1.1.5

6

1.2

0.00
869,650.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
1

ในปี บปร ม

2563

วันท่ 30 ันย ยน พ.ศ.2563

28,953,367.49
ษ

13,346.63
151,569.00
167,741.83
0.00
็

็

3,403.00
0.00

ษ

14,899,792.03
13,717,515.00

2

47,932.00

3

25,649,639.91
7,120,349.00
10,273,793.00
4,150,976.61
3,012,521.30
ื

0.00
1,092,000.00

4
5

47,932.00
2,476,200.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564
ารบริ าร วนตาบลบาน ีย
. น าน . ุดรธานี
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร

80,395.00

103,817.00

90,000.00

มวด าธรรม นียม าปรับ แล ใบ
นุญาต

117,188.20

75,900.00

120,000.00

มวดรายได า ทรัพย ิน

170,270.40

100,000.00

188,000.00

97,700.00

111,200.00

108,000.00

465,553.60

390,917.00

506,000.00

มวดภาษี ัด รร

15,678,482.52

13,313,000.00

16,944,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,678,482.52

13,313,000.00

16,944,000.00

มวด ิน ุด นุนทั่วไป

13,184,875.00

16,076,797.00

14,446,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,184,875.00

16,076,797.00

14,446,000.00

รวม

29,328,911.12

29,780,714.00

31,896,000.00

มวดรายได บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ถ
2564
ต
ุด ธ

2562

2563

2564

งบกลาง

6,960,428.00

8,144,040.00

8,650,450.00

งบบุคลากร

9,938,637.00

11,071,960.00

12,705,440.00

งบดา นินงาน

3,776,478.32

6,043,714.00

5,743,750.00

งบลงทุน

1,890,840.00

3,389,000.00

3,273,360.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

18,000.00

18,000.00

งบ งินอุดหนุน

1,470,610.51

1,114,000.00

1,505,000.00

24,036,993.83

29,780,714.00

31,896,000.00

24,036,993.83

29,780,714.00

31,896,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลบ้าน ชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

10,764,460

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

662,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,339,690

แผนงาน าธารณ ุข

285,000

แผนงาน ังคม ง คราะ

1,253,180

แผนงาน ค ะและชุมชน

2,927,060

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

65,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

1,718,640

แผนงานการ กษตร

40,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

8,650,450
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

31,896,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,118,500

1,969,500

8,088,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,796,040

0

1,796,040

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,322,460

1,969,500

6,291,960

1,932,000

263,160

2,195,160

200,000

80,000

280,000

1,072,000

90,000

1,162,000

ค่าวัสดุ

288,000

88,160

376,160

ค่าสาธารณูปโภค

372,000

5,000

377,000

280,300

145,000

425,300

ค่าครุภัณฑ์

180,300

45,000

225,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

100,000

200,000

งบรายจ่ายอื่น

18,000

0

18,000

รายจ่ายอื่น

18,000

0

18,000

งบ งินอุดหนุน

38,000

0

38,000

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

น้า : 1/9

งาน

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
งานบริหารงานคลัง
รวม

งานบริหารทั่วไป

เงินอุด นุน
รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

38,000

0

38,000

8,386,800

2,377,660

10,764,460

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

งบดา นินงาน

572,520

0

572,520

ค่าใช้สอย

552,520

0

552,520

20,000

0

20,000

0

90,000

90,000

0

90,000

90,000

572,520

90,000

662,520

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

น้า : 2/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

927,240

1,426,620

2,353,860

927,240

1,426,620

2,353,860

290,000

1,553,830

1,843,830

50,000

30,000

80,000

180,000

828,130

1,008,130

59,000

695,700

754,700

1,000

0

1,000

0

100,000

100,000

0

100,000

100,000

งบ งินอุดหนุน

0

1,042,000

1,042,000

เงินอุด นุน

0

1,042,000

1,042,000

1,217,240

4,122,450

5,339,690

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

น้า : 3/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

285,000

285,000

ค่าใช้สอย

285,000

285,000

285,000

285,000

รวม

น้า : 4/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

998,180

0

998,180

998,180

0

998,180

195,000

50,000

245,000

ค่าตอบแทน

90,000

0

90,000

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

100,000

ค่าวัสดุ

55,000

0

55,000

10,000

0

10,000

10,000

0

10,000

1,203,180

50,000

1,253,180

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

น้า : 5/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวม

2,627,060

2,627,060

2,627,060

2,627,060

งบ งินอุดหนุน

300,000

300,000

เงินอุด นุน

300,000

300,000

2,927,060

2,927,060

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

30,000

30,000

ค่าใช้สอย

30,000

30,000

งบ งินอุดหนุน

35,000

35,000

เงินอุด นุน

35,000

35,000

65,000

65,000

รวม

น้า : 6/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

100,000

0

100,000

ค่าใช้สอย

100,000

0

100,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

70,000

90,000

เงินอุด นุน

20,000

70,000

90,000

120,000

70,000

190,000

รวม

น้า : 7/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

รวม

1,265,400

1,265,400

1,265,400

1,265,400

432,240

432,240

ค่าตอบแทน

100,000

100,000

ค่าใช้สอย

126,000

126,000

ค่าวัสดุ

206,240

206,240

21,000

21,000

21,000

21,000

1,718,640

1,718,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

น้า : 8/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลบ้านเชียง
อ. นอง าน จ.อุดรธานี
แผนงานการ กษตร
งาน งานอนุรักษ์แหล่งนา
และป่าไม้

งบ

รวม

งบดา นินงาน

40,000

40,000

ค่าใช้สอย

40,000

40,000

40,000

40,000

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

8,650,450

8,650,450

8,650,450

8,650,450

8,650,450

8,650,450

น้า : 9/9

วนท่พมพ : 27/4/2564 15:18:07

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลบ น ชยง
ภ น ง น จง วด ุดรธ น
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท งท่
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บ รปร บ จ รน มน ชื พลง
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รพนน
ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นยม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล
ค ธรรม นยมปิด โปรย ตดตงแผนปร ศ รื แผนปลว พื่
รโฆษณ
ค ธรรม นยม รแพทย
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00
37,093.00
43,202.53
4,320.00
84,615.53

0.00
24,327.00
41,695.50
2,617.00
68,639.50

0.00
29,332.00
47,129.00
3,934.00
80,395.00

0.00
50,000.00
50,568.00
3,249.00
103,817.00

100.00
-100.00
2.52
81.41

%
%
%
%

32,265.00
0.00
51,841.00
5,894.00
90,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
53,520.00

0.00
0.00
260.00
51,730.00
0.00

200.00
58.20
0.00
53,520.00
0.00

500.00
0.00
0.00
16,500.00
0.00

-20.00
100.00
0.00
203.03
0.00

%
%
%
%
%

400.00
120.00
0.00
50,000.00
0.00

0.00

290.00

470.00

400.00

25.00 %

500.00

0.00
0.00
27,850.00
0.00

44,840.00
170.00
5,060.00
5,700.00

55,270.00
540.00
0.00
4,730.00

50,000.00
500.00
0.00
5,000.00

21.60
40.00
0.00
0.00

%
%
%
%

60,800.00
700.00
0.00
5,000.00

วนท่พมพ : 27/4/2564 15:18:07

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู ุทศใ
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ภ ษย ูบ
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-17.33 %

ปี 2564

0.00

0.00

2,400.00

3,000.00

2,480.00

81,370.00

108,050.00

117,188.20

75,900.00

124,578.87
124,578.87

197,512.32
197,512.32

170,270.40
170,270.40

100,000.00
100,000.00

88.00 %

188,000.00
188,000.00

0.00
12,500.00
20,510.00
33,010.00

335.00
0.00
300.00
635.00

0.00
97,500.00
200.00
97,700.00

0.00
110,000.00
1,200.00
111,200.00

0.00 %
-2.00 %
-83.33 %

0.00
107,800.00
200.00
108,000.00

560.22
8,459,606.52
1,789,792.55
54,652.72
1,038,857.36
2,504,940.22
0.00
37,699.49
135,405.96

227,428.30
8,096,370.81
2,130,321.71
71,226.22
0.00
4,039,111.67
1,503.50
30,860.86
93,014.41

454,331.10
8,009,143.10
1,998,473.26
57,335.62
0.00
4,425,449.65
1,707.20
38,399.93
149,874.66

350,000.00
7,000,000.00
2,000,000.00
45,000.00
0.00
3,300,000.00
2,000.00
25,000.00
125,000.00

120,000.00

42.57
23.00
5.00
33.33
0.00
47.51
0.00
68.95
31.89

%
%
%
%
%
%
%
%
%

499,000.00
8,610,057.00
2,100,000.00
60,000.00
0.00
4,867,745.00
2,000.00
42,238.00
164,860.00

วนท่พมพ : 27/4/2564 15:18:07

น : 3/3

ปี 2560
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

912,546.00

703,864.00

543,768.00

466,000.00

14,934,061.04

15,393,701.48

15,678,482.52

13,313,000.00

12,206,703.00

12,568,565.00

13,184,875.00

16,076,797.00

12,206,703.00
27,464,338.44

12,568,565.00
28,337,103.30

13,184,875.00
29,328,911.12

16,076,797.00
29,780,714.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
28.35 %

ปี 2564
598,100.00
16,944,000.00

-10.14 %

14,446,000.00
14,446,000.00
31,896,000.00

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:23:14

นา : 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบลบาน ชียง
. น ง าน จ. ุดรธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,896,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินแล ิ่งปลู ราง

รวม

90,000 บาท

จานวน

32,265 บาท

จานวน

51,841 บาท

จานวน

5,894 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

400 บาท

จานวน

120 บาท

ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาษีบารุงท งที่
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาษีป้าย
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรม นียม ี่ยว ับ ารปร

บ ิจ ารนามัน ชื พลิง

ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาธรรม นียม ี่ยว ับใบ นุญาต ารขาย ุรา
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:23:14

นา : 2/4

คาธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

60,800 บาท

จานวน

700 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,480 บาท

รวม

188,000 บาท

จานวน

188,000 บาท

ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาธรรม นียมปิด โปรย ติดตังแผนปร าศ รื แผนปลิว พื่ าร
โฆษณา
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาธรรม นียม ารแพทย
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาธรรม นียม ี่ยว ับท บียนพาณิชย
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาปรับ ารผิด ัญญา
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาใบ นุญาตปร
ุขภาพ

บ ารคา า รับ ิจ ารที่ ปน ันตรายต

ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:23:14
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน

รวม

108,000 บาท

จานวน

107,800 บาท

จานวน

200 บาท

ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายได บ็ด ตล็ด ื่นๆ
ปร มาณ ารไว ต่า วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีแล คาธรรม นียมรถยนต

รวม

16,944,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

จานวน

8,610,057 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

4,867,745 บาท

ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผน
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาษีธุร ิจ ฉพา
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาษี รรพ ามิต
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:23:14

นา : 4/4

ภาษียา ูบ

จานวน

2,000 บาท

จานวน

42,238 บาท

จานวน

164,860 บาท

จานวน

598,100 บาท

ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาภาค ลวงแร
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาภาค ลวงปิโตร ลียม
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คาธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติ รรมตามปร มวล ฎ มาย
ที่ดิน
ปร มาณ ารไว ูง วาปที่ผานมา โดยปร มาณ ารจา ถิติ
รายรับจริง ปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 แล ปงบปร มาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนทั่วไป า รับดา นิน ารตาม านาจ นาที่แล ภาร ิจ
ถายโ น ลื ทา

รวม

14,446,000 บาท

จานวน

14,446,000 บาท

นา : 1/181
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตําบลบาน ชียง
อํา ภอ นอง าน จัง วัดอุดรธานี

นา : 2/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:26

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,896,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,386,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,118,500 บาท

รวม

1,796,040 บาท

จํานวน

342,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/ ดือน
ป็น งิน 163,200 บาท และ งิน าตอบแทนราย ดือน
รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2
อัตราๆ ละ 11,220 บาท/ ดือน ป็น งิน 179,520 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและ าตอบแทนผู
บริ ารและ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
( ํานั ปลัด)

นา : 3/181
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งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย อง ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/ ดือน
ป็น งิน 10,500 บาท และ งิน าตอบแทนประจําตําแ นง
รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880
บาท/ ดือน ป็น งิน 10,560 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและ าตอบแทนผู
บริ ารและ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
( ํานั ปลัด)

จํานวน

21,060 บาท

นา : 4/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:26

งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/ ดือน
ป็น งิน 10,500 บาท และ งิน าตอบแทนพิ ศษรองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ
880 บาท/ ดือน ป็น งิน 10,560 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและ าตอบแทนผู
บริ ารและ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
( ํานั ปลัด)

จํานวน

21,060 บาท

นา : 5/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

งิน าตอบแทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและ าตอบแทนผู
บริ ารและ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
( ํานั ปลัด)

จํานวน

43,200 บาท

นา : 6/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

1,368,000 บาท

รวม

4,322,460 บาท

จํานวน

2,763,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือนประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล 11,220 บาท/ ดือน
งิน าตอบแทนราย ดือนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล 9,180 บาท/ ดือน งิน าตอบแทน
ราย ดือน มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน งิน าตอบแทนราย
ดือน
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล 7,200 บาท/ ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือนและ าตอบแทนผู
บริ ารและ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล และ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจานุ บ ษา
( ํานั ปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่น 8 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 490,800 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1
ตําแ นง ป็น งิน 409,320 บาท
(3) ัว นา ํานั ปลัด จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 422,640 บาท
(4) นั วิ ราะ นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 323,760 บาท
(5) นั ทรัพยา รบุ ล จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 355,320 บาท
(6) นั จัด ารงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 303,240 บาท
(7) จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
จํานวน 1 ตําแ นง ป็น งิน 302,280 บาท
(8) จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 155,640 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย

นา : 7/181

นา : 8/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ไดรับ าจาง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( ํานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

18,420 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ูรบ (พ. .ร) ป็น งิน 14,640 บาท
(2) งิน พิ่ม าร รองชีพ ป็น งิน 3,780 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
รื่อง ารดํา นิน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ทองถิ่นในระบบแทง
4) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว อง าราช ารและลู จางประจํา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
( ํานั ปลัด)

นา : 9/181

นา : 10/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 4,000
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 48,000 บาท
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
(3) ัว นา ํานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน าราช ารและลู จางประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( ํานั ปลัด)

จํานวน

132,000 บาท

นา : 11/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

าตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง 10 อัตรา
จํานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งานธุร าร)
จํานวน 2 อัตรา
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถยนต)
จํานวน 1 อัตรา
(3) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย) จํานวน 1 อัตรา
(4) พนั งานจางตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถดับ พลิง)
จํานวน 1 อัตรา
(5) พนั งานจางตามทั่วไป (พนั งาน ับรถบรรทุ ยะ)
จํานวน 1 อัตรา
(6) พนั งานจางทั่วไป (พนั งานประจํารถ ยะ)
จํานวน 1 อัตรา
(7) พนั งานจางทั่วไป ( นงานทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
( ํานั ปลัด)

จํานวน

1,190,400 บาท

นา : 12/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

218,640 บาท

รวม

1,932,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งาน
จาง 10 อัตรา จํานวน 12 ดือน ป็น งิน โดยจายใ ับ
พนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร) จํานวน 2 ตําแ นง
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถยนต) จํานวน 1
ตําแ นง
(3) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย) จํานวน 1 ตําแ นง
(4) พนั งานจางตามภาร ิจ (พนั งาน ับรถดับ
พลิง) จํานวน 1 ตําแ นง
(5) พนั งานจางทั่วไป (พนั งาน ับรถบรรทุ ยะ) จํานวน 1
ตําแ นง
(6) พนั งานจางทั่วไป (พนั งานประจํารถ ยะ) จํานวน 1
ตําแ นง
(7) พนั งานจางทั่วไป ( นงานทั่วไป) จํานวน 3 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
( ํานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

(1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง จํานวน 80,000 บาท
(2)ประ ภท าตอบแทน ณะ รรม ารประ มินผลงาน ารปฏิบัติ
ราช ารตาม ณฑและแบบประ มินที่ .ท. ํา นด และ ณะ
รรม ารดํา นิน าร ัด ลือ ณะ รรม ารตรวจประ มินผลงาน
พื่อ ลื่อนระดับบริ ารทองถิ่นระดับอํานวย ารทองถิ่น
จํานวน 10,000บาท
(3) พื่อจาย ป็น าป่วย ารใ แ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) รือ าใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าตอบ
แทน รือ าป่วย ารใ ับผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง ารบริ าร วนตําบลบาน ชียงอื่นๆ
จํานวน 60,000 บาท ที่ดํา นิน าร
(4) พื่อจาย ป็น าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ
จํานวน 10,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท

นา : 13/181

นา : 14/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
5)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใ แ
อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
6) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560
7) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบแทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง แจง ลั
ณฑ าร บิ าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ับพนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุด
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 93)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

30,000 บาท

นา : 15/181
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- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ วรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
ค่าใช้สอย

รวม

1,072,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ า
ถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า
ชาทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง
มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง
โทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ าจาง อ ชนดํา นิน
งาน อง อปท. าใชจายใน ารใช ถานที่อื่นชั่ว ราว ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น าใชจายใน าร ผยแพร รือ ารประชา
ัมพันธ อง อปท. ชน าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ
ารจาง มาโฆษณาและ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ าใชจาย
ใน ารจัดทํา ว็บไซต าธรรม นียมใน าร ืนบัตร ปลี่ยนบัตร
โดย ารพา นะใน าร ดินทางไปราช าร รือ าบัตรโดย ารที่
ไม ามารถ ืน รือ ปลี่ยนบัตรได รณี ลื่อน าร ดินทางไป
ราช าร รณีอง รป รอง วนทองถิ่น ั่งใ งด รือ ลื่อน าร
ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม
ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตองมิได ิดจา ตัวผู ดินทางไป
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ราช าร ป็น ตุ าธรรม นียมที่ ี่ยว ับ ารทําธุร รรมทาง าร
งิน พื่อ วาม ะดว ององ รป รอง วนทองถิ่นที่มิใช ป็น าร
รอง อ องผูมี ิทธิรับ งิน าบริ าร รือ าใชจาย ี่ยว ับ าร
ําจัดแมลง แมง นู รือ ัตวที่อาจ ป็นพา ะนําโร รายมา ู
น และใ มาย วามรวมถึง าร ําจัด ชื้อโร รือ ชื้อรา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น รือบานพั ที่อง รป รอง วนทอง
ถิ่นจัดไวใ าใชจายใน าร ป็น มาชิ รือ ารจัดซื้อ
นัง ือ จุล าร วาร าร นัง ือพิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อ
ใชในราช ารโดย วนรวม าบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล จัด
็บ ยะ ององ รป รอง วนทองถิ่น าบริ ารใน าร ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล บานพั ององ รป รอง วนทองถิ่น รณีไมมีผูพั
อาศัย าใชจาย ี่ยว ับ ารจัด ผลิตราย าร และถายทอด
ถานีโทรทัศน และวิทยุ าระวางบรรทุ น งพั ดุ รือ
พั ดุภัณฑ ององ รป รอง วนทองถิ่น ย วน าระวาง
บรรทุ น งพั ดุ รือพั ดุภัณฑใน ารฝึ อบรม ารจัด
งาน และ ารประชุมระ วางประ ทศ าใชจายตางๆ ที่ ิดจา
ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงานอื่น พื่อใชปฏิบัติราช าร รณีที่จํา
ป็น รงดวน ป็น ารชั่ว ราว าตรวจราง าย องบุ ลา ร พื่อ
ตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี และ ชื้อ อชไอวีจา ารปฏิบัติงาน
ตามภาร ิจป ติ และไมถือ ป็น วั ดิ าร ารรั ษาพยาบาลที่
พนั งาน วนทองถิ่น รือลู จางประจําที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จาย ารั ษาพยาบาล าใชจายใน าร
ชาอา ารและที่ดิน รวมทั้ง าบริ ารอื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา า
ใชจายใน ารดํา นิน ดีในชั้นศาล ารระงับ อพิพาทโดย าร
อนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
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ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อ ป็น าใชจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ดังนี้
1. าใชจายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รือ
ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี รือพระราชพิธีตางๆ
2. าใชจายใน ารจัดประชุมราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่นและใ มาย วามรวมถึง ารประชุมราช ารทางไ ลผาน
ดาว ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน รณีที่มี
ารประชุม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา องประชุม าดอ ไม
ต แตง ถานที่ประชุม าใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็น ป็นตน าร
ประชุมราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่นที่ ามารถ บิ า
ใชจายได ตอง ป็น ารประชุมที่ ี่ยว อง ับ ารภาร ิจ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น โดยมีวัตถุประ ง พื่อนําผลจา าร
ประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน ารทํางาน ประชุมชี้แจง ลั
ณฑตางๆ รือซั ซอม วาม าใจในระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญ าอุป รร รือพิจารณา า อยุติ ประ าน
งาน รือแ ไ ปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
2.1 ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
2.2 ารประชุม ณะ รรม าร ณะอนุ รรม าร รือ ณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รือ ํา ั่ง ออง รป รอง วนทองถิ่น
2.3 ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ รม ารที่ ภาทองถิ่น

จํานวน
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2.4 ารประชุมประชา ม มูบาน พื่อบูรณา ารจัดทําแผน
ชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
2.5 ารประชุมระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น ับอง ร
ป รอง วนทองถิ่น
2.6 ารประชุมระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่น องรัฐ รือ อ ชน
2.7 ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ นาที่ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
3. าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร ํา รับ รณี นวยงาน
อื่น รือบุ ลภายนอ าดูงาน รือ ยี่ยมชมอง รป รอง วน
ทองถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลง าว
อง อง รป รอง วนทองถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่ง องบริจา ใ
อง รป รอง วนทองถิ่น
4. าใชจายใน ารประดับ ต แตงอา าร ถานที่ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
5. าใชจายใน ารจัด าอา าร ํา รับผูป่วย ามัญ ผูป่วยโร
รื้อน อง ถานบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น รือ
อา าร นม อา าร ริม ํา รับ ด็ ที่อยูใน าร ง ราะ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น
6. าใชจายในพิธีทางศา นา
7. าใชจายในพิธี ปดอา ารตางๆ รือวัน ํา ัญตาง องชาติ
8. าใชจายจัดงาน ิจ รรมตางๆ ตามนโยบาย รือ ํา ั่ง อง
อํา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ระทรวง
ม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอํานาจ นาที่
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
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4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า องรางวัล รือ งินรางวัล าพวงมาลา ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม จํานวน
และพวงมาลา
- พื่อจาย ป็น าใชจายตางๆ ดังนี้ าพานพุมดอ ไม พาน
ประดับพุมดอ ไม พานพุม งินพุมทอง รวยดอ ไม พวง
มาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม รือพวงมาลา ํา รับ
อนุ าวรีย รือ ารใชใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติในวโร า ตางๆ า อง วัญ รือ องที่ระลึ ที่มอบใ ชาว
ตางประ ทศ รณี ดินทางไปราช ารตางประ ทศชั่ว ราว รณี
ชาวตางประ ทศ ดินทางมาประ ทศไทย ในนาม ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ป็น วนรวม าโล ใบประ าศ
ียรติ ุณ า รอบใบประ าศ ียรติ ุณ ํา รับพนั งานจาง
วนทองถิ่น รือลู จางประจําที่ ษียณอายุ รือผูใ วามชวย
ลือ รือ วรไดรับ ารย ยองจา ทางราช าร า อง
รางวัล รือ งินรางวัล า บี้ย ลี้ยงพยาน าใชจาย ี่ยว ับ า
ินไ มทดแทนที่ผู ีย ายยื่น ํา อใ อง รป รอง วนทองถิ่น
ชดใช รณีที่ จ า นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่นได ระทํา
ละ มิดตอบุ ลภายนอ ใน ารปฏิบัติ นาที่ รายจายตางๆ ี่ยว
อง และ ามารถ บิ ไดในประ ภทนี้
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ที่ 0514/36272 ลงวันที่ 11
ิง า ม 2530 รื่อง าร บิ จาย าดอ ไม พื่อมอบใ บุ ล
ตางๆ าพวงมาลา และพานประดับพุมดอ ไม
8) ประ าศ ระทรวง าร ลัง รื่อง ลั ณฑ ารชดใช า ิน
ไ มทดแทน รณี จา นาที่ องรัฐ ระทําละ มิดตอบุ ลภาย
นอ ลงวันที่ 3 ตุลา ม พ.ศ. 2554
9) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
10) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจ
ใ แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 94)
า ชา รื่องถาย อ าร

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ชา รื่องถาย อ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่ บิ จายในลั ษณะ า
ใช อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 95)

นา : 21/181

นา : 22/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าผานทางดวนพิ ศษ าบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต ององ รป รอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งอง รป รอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจา รือไดรับ วาม
ชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รืออง ารระ วางประ ทศ
และ ึ้นทะ บียน ป็น รุภัณฑ ององ รป รอง วนทองถิ่น า
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จํา ป็นใน
าร ดินทางไปราช าร อง ณะผูบริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง รือ
บุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร
พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
าใชจายใน าร ลือ ตั้ง
จํานวน

350,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร นับ นุน ลือ ตั้ง
ทั่วไป ององ ารบริ าร วนตําบลบาน ชียง ี่ยว ับ าร ลือ
ตั้ง มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น รือผูบริ ารทอง
ถิ่น รือ ี่ยว ับ าร ลือ ตั้งตามที่ ฎ มาย ํา นด โดยมีวัตถุ
ประ ง พื่อ ผยแพร ระตุน ตือนใ ประชาชนมีจิต ํานึ ใน ิทธิ
และ นาที่และ ิด วาม ลื่อมใ ใน ารป รองระบอบ
ประชาธิปไตย พื่อ ระตุนใ ประชาชนทราบถึง วัน วลา และ
ถานที่ ลือ ตั้ง โดยไป ลือ ตั้งใ ไดมา ที่ ุด อี ทั้งใ วาม
รวมมือใน ารประชา ัมพันธ ารรณรง รือ ารใ อมูล าว
ารแ ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิและ นาที่และ ารมี วนรวมทาง
าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผูแทนราษฎรและ รือ มาชิ
วุฒิ ภา โดยจาย ป็น าใชจาย ี่ยว ับ าตอบแทนบุ ลที่ได
รับ ารแตงตั้งใ ปฏิบัติ นาที่ าร ลือ ตั้ง าป้าย แผนพับ และ
ื่ออื่นๆ าวั ดุ และอุป รณใน าร ลือ ตั้ง าน้ํา น้ําแ ็ง า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าตอบแทนวิทยา ร าใช
จายอื่นๆ ที่ ี่ยว องใน าปฏิบัติ าร ลือ ตั้ง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือผูบริ าร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 94)

นา : 23/181

นา : 24/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

โ รง ารจัด ิจ รรม 5 . ราง ุ ใน ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าโ รง ารจัด ิจ รรม 5 . ราง ุ ใน ํานั
งาน และ าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 97)
โ รง ารฝึ อบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน อง ณะผูบริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบลบาน
ชียง พนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา พนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารฝึ อบรม พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน อง ณะผูบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง โดยมี
วัตถุประ ง พื่อใ บุ ลา ร ามารถ รียนรู ทั ษะและศิลป
วัฒนธรรมในภูมิภา ที่ตางไป พื่อนํามาปรับใชในทองถิ่นตน าร
รียนรู และ ริม รางทั ษะใน ารอยูรวม ัน และทํางานรวม ัน
ป็นทีมจา ภาว ารณตางๆ ิ่งแวดลอมตางๆ พื่อลด จัด วาม
ัดแยง อง นในอง ร พื่อ รางพลังจิต ํานึ ที่ดีใ บุ ลา ร
ามารถนํา ุณธรรม จริยธรรม ศีล ๕ และปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียงใน ารดํา นินชีวิต พื่อใ มีศิลปะ าร ป็นผูนํา ป็นผูบริ ารที่
ดีโดยใช ลั ธรรมาธิปไตย ิด ชิงบว มี วามออนนอมและใ
อภัยซึ่ง ันและ ัน มี วาม ตัญญูตออง ร มี าร ื่อ ารที่ดี มี
พฤติ รรมบริ ารดวย ัวใจ อง วาม ป็นมนุษย มี ารพัฒนาดาน
อารมณ EQ ลดอัตราตัวตน ยอมรับฟัง วาม ิด ็น อง น
อื่น มารถทํางาน ป็นทีมได มีพลังใน ารทํางานอยางมี วาม
ุ มีทัศน ติที่ดีตองาน ผูบริ าร ัว นางาน นวยงาน พื่อน
รวมงาน ป็นตน โดยมี าใชจายประ อบดวย าใชจาย ี่ยว ับ
ารใชและ ารต แตง ถานที่อบรม าใชจายในพิธี ปดและปด
ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ
ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

นา : 25/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดู
งาน าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าใชจายอื่นที่จํา ป็น
ใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 96)
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ รณี
ป็น ารจาง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ป็นผูดํา นิน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา า
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

จํานวน

70,000 บาท

นา : 26/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1. รายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า

รวม

288,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษ
ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร แบบพิมพ ผา ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง

นา : 27/181

นา : 28/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน ัวแรงไฟฟ้า รื่องวัด
ระแ ไฟฟ้า รื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า รื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ฟว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ ลู ถวย าย
อา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่ง อย อม ดน ซอร า ลอด
ฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับ

จํานวน

10,000 บาท

นา : 29/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

วิทยุ รื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ ดอ ลําโพง แผงวงจร ผัง
แ ดงวงจรตางๆ แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 99)
วั ดุงานบานงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว ดังนี้

จํานวน

20,000 บาท

นา : 30/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบด
อา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติดน้ํารอน ระติดน้ําแ ็ง ถังแ ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ง มุง ผาปุที่นอน ปลอ มอน มอน ผา ม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
วั ดุ อ ราง

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ราง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ อ ราง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ ไม
ตางๆ อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม ทป
วัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ตะปู ล็ น แปรงทา ี ปูน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุป รณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท

นา : 31/181

นา : 32/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 99)
วั ดุยานพา นะและ น ง
- พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะและ น ง รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุยานพา นะและ น ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ ไ วง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ
ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร ล็อ ลัดซ ระจ โ งมน ล็อ พวง
มาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน บร นอตและ รู าย
ไมล พลา ฟลม รองแ ง ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม

จํานวน

10,000 บาท

นา : 33/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต รื่อง
ยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร รัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด มอน้ํา แบต ตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ บร อาน
จั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มอง าง รถยนต ันชนรถ
ยนต ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 95)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

120,000 บาท

นา : 34/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ แ ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
รื่อง ถาน าซ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
วั ดุ าร ษตร

จํานวน

3,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ าร ษตร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ าร ษตร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ ียว ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มุน จานพรวน รื่องดั แมลง ตะแรงรอน บนโธ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้อง ันและ ําจัดศัตรูพืชและ ัตว พันธุ
ัตวป และ ัตวน้ํา วั ดุ พาะชํา อุป รณใน าร ยายพันธ
พืช ชน ใบมีด ชือ ผูใบ รือผาพลา ติ นา า ป้อง ันแ
พิษฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท

นา : 35/181

นา : 36/181
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0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 102)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ ฟล
มภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ป๋าใ ลองถาย
รูป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ พู ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม ม
มโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอ ทป, แผนซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5

จํานวน

20,000 บาท
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มุ ภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 96)
วั ดุ รื่องแตง าย

จํานวน

5,000 บาท

นา : 38/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ รื่องแตง าย รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ รื่องแตง าย ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ รื่องแบบ ื้อ าง ง ผา รื่อง มายยศและ
ัง ัด ถุง ทา รอง ทา ็ม ัด มว ผาผู อ รื่องแตง ายชุด
โ นละ ร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 96)
วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ

จํานวน

40,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

ปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตนโดยจาย ป็น าวั ดุ
อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ ง
ทนแตตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงาน
แลว ิด วามชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง
ดิม รือซอมแซมแลวไม ุม า ดังนี้ แผน รือจานบันทึ
อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ
มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้นไม ง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
ทปบันทึ อมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ
รื่องพิมพ ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ
แบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล ไดแ ิ่ง องที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือ าซอม ลาง ดังนี้ แผงแป้นอั ระ รือแป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
(Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ป็นตน รื่องอานและบันทึ
อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ ตต (Diskette) แบบฮา
รดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ อล
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(Optical) ป็นตน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

372,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในที่
าธารณะ รือ อา าร ถานที่ที่อยูใน วามดูแลรับผิดชอบ อง
อง ารบริ าร วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร
แ ไ ปัญ า า าธารณูปโภ างชําระ
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 93)

นา : 41/181

นา : 42/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

าบริ ารโทรศัพท

จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพท ลื่อนที่ ฯลฯ
และ มาย วามรวมถึง าใช พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารดัง ลาวและ
าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา
มาย ล โทรศัพท าบํารุงรั ษา าย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 93)
าบริ ารไปรษณีย
จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าฝา งไปรษณีย าบริ าร
ไปรษณียตอบรับ าดวงตราไปรษณีย า ชาตูไปรษณีย
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 93)

นา : 43/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
- พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม รวมถึง าใชจาย
พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ื่อ ารโทร มนา ม ชน าใชจาย ี่ยว ับ
ารใชระบบและ าใชบริ ารอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ทอร
น็ต ารดและ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม และใ มาย วามรวมถึง าใชจาย พื่อใ ได
ใชบริ ารดัง ลาวและ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร า
วิทยุ ื่อ าร าวิทยุติดตามตัว าโทรภาพ (โทร าร) า ื่อ าร
ผานดาว ทียม
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 93)
งบลงทุน

จํานวน

100,000 บาท

รวม

280,300 บาท

นา : 44/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน

รวม

180,300 บาท

นา : 45/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

รื่องปรับอา าศ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบแย วน
จําวน 2 รื่อง ดังนี้
1. รื่องปรับอา าศ นาด 36,000 BTU จํานวน 1 รื่อง
รา า 47,000 บาท
2. รื่องปรับอา าศ นาด 18,000 BTU จํานวน 1
รื่อง รา า 28,600 บาท
รา าตามมาตรฐาน รุภัณฑ ณ ธันวา ม 2562
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
ลงวันที่ 7 ุมภาพันธ 2562
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 96)

จํานวน

75,600 บาท

นา : 46/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

จัดซื้อ าอี้ทํางาน

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าอี้ ํานั งาน จํานวน 1 ตัว
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) าอี้บุนวม
(2) มีพนั พิง ูง
(3) มีลอ ลื่อน
(4) มีที่พั แ น
(5) ามารถปรับระดับ ูงต่ําได
จัด าโดย ืบรา าจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ ณ ธันวา ม 2562
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
ลงวันที่ 7 ุมภาพันธ 2562
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 111)

นา : 47/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

นา : 48/181

รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพแบบฉีด มึ (Inkjet Printer) ํา รับ ระดาษ นาด A3 จํานวน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ (Inkjet Printer)
ํา รับ ระดาษ A3 จํานวน 1 รื่อง
- โดยมี ุณลั ษณะตามประ าศ ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
และ ัง ม ดังนี้
- ใช ท โนโลยีแบบพน มึ (Inkjet)
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไม
นอย วา 32 นาตอนาที(ppm) รือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย
วา 20 นาตอนาที(ppm) รือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
- ามารถใชได ับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
ลงวันที่ 7 ุมภาพันธ 2562
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง

6,300 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

นา : 49/181

ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 92)
รื่อง แ น นอร ํา รับงาน ็บ อ ารระดับศูนยบริ าร แบบที่ 1 จํานวน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง แ น นอร ํา รับงาน ็บ อ าร
ระดับศูนยบริ าร แบบที่ 1 จํานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ
ตามประ าศ ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ดังนี้
- ป็น แ น นอรชนิดป้อน ระดาษ นาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอย วา 30 แผน
- ามารถ แ น อ ารได 2 นาแบบอัตโนมัติ
- มี วามละ อียดใน าร แ น ูง ุด ไมนอย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็วใน าร แ น ระดาษ นาด A4 ไดไมนอย
วา 20 ppm
- ามารถ แ น อ ารไดไมนอย วา ระดาษ นาด A4
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
ลงวันที่ 7 ุมภาพันธ 2562
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท

17,000 บาท

นา : 50/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 92)

อุป รณอานบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card Reader)
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card Reader) จํานวน 2
รื่องๆ ละ 700 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานตามประ าศ ณฑรา า ลางและ
ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ัง ม ดังนี้
1) ามารถอานและ ียน อมูลในบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
2) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
3) ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
4) ามารถใช ับบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใชแรง
ดันไฟฟ้า นาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได ป็นอยาง
นอย
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ

จํานวน

1,400 บาท
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แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
ลงวันที่ 7 ุมภาพันธ 2562
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
าบํารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ
าบํารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ

จํานวน

70,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น า าบํารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ (รายจาย พื่อ
ใ ามารถใชงานไดตามป ติที่มีวง งิน ิน วา 5,000 บาท)
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ. .2561-2565 นา 97)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

าตอ ติม รือดัดแปลงอา ารบานพั
โ รง ารปรับปรุง องประชุม ลัง ดิม
- พื่อจาย ป็น าปรับปรุง องประชุม ( ลัง ดิม)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 94)
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

18,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

18,000 บาท

าจางที่ปรึ ษา พื่อประ มินผล ารดํา นินงาน ององ ารบริ าร จํานวน
วนตําบลบาน ชียง จาง ถาบัน รืออง รใน ารดํา นิน าร ํารวจ
วามพึงพอใจ องผูรับบริ าร

18,000 บาท

รายจายอื่น

- พื่อจาย ป็น าจางที่ปรึ ษา พื่อประ มินผล ารดํา นินงาน อง
อง ารบริ าร วนตําบลบาน ชียง จาง ถาบัน รืออง รใน าร
ดํา นิน าร ํารวจ วามพึงพอใจ องผูรับบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 94)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

38,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

38,000 บาท

โ รง าร งินอุด นุน ารจัดทํา บวนแ ในงานประ พณีประจําปทุง จํานวน
ศรี มือง

15,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอํา ภอ นอง าน ใน ารดํา นินงานตาม
โ รง าร งินอุด นุน ารจัดทํา บวนแ ในงานประ พณีประจําป
ทุงศรี มือง
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461 ลงวันที่ 8
ิง า ม 2559 รื่องแนวทาง อรับ งินอุด นุน องจัง วัดและ
อํา ภอจา อง รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
ิง า ม 2561 รื่องชั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ
และ บิ จาย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 116)
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โ รง าร งินอุด นุน ิจ าร ลา าชาดจัง วัดอุดรธานีใน ารจัด
งานประจําปทุงศรี มือง
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ลา าชาดจัง วัดอุดรธานี
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461 ลงวันที่ 8
ิง า ม 2559 รื่องแนวทาง อรับ งินอุด นุน องจัง วัดและ
อํา ภอจา อง รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
ิง า ม 2561 รื่องชั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ
และ บิ จาย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 120)

จํานวน

15,000 บาท
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งินอุด นุน ารป ป้อง ทิดทูน ถาบัน ลั องชาติ งานวัน ํา ัญ
องชาติและงานรัฐพิธีอํา ภอ นอง าน

จํานวน

8,000 บาท

รวม

2,377,660 บาท

รวม

1,969,500 บาท

รวม

1,969,500 บาท

จํานวน

1,289,040 บาท

- พื่อจายอุด นุนอํา ภอ นอง าน ป็น าดํา นิน ารจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461 ลงวันที่ 8
ิง า ม 2559 รื่องแนวทาง อรับ งินอุด นุน องจัง วัดและ
อํา ภอจา อง รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
ิง า ม 2561 รื่องชั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ
และ บิ จาย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 120)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่น 5
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทอง
ถิ่น ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร อง ลัง จํานวน 1 ตําแ นง ป็น
งิน 468,960 บาท
(2) นั วิชา าร งินและบัญชี จํานวน 1 ตําแ นง ป็น
งิน 328,200 บาท
(3) จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1 ตําแ นง ป็น งิน 146,640
บาท
(4) จาพนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 ตําแ นง ป็น
งิน 146,640 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

(5) จาพนั งาน าร งินและบัญชี จํานวน 1 ตําแ นง ป็น
งิน 198,600 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ไดรับ าจาง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
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ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( อง ลัง)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

25,560 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน ดังนี้
(1) งิน พิ่ม าร รองชีพ ป็น งิน 25,560 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
รื่อง ารดํา นิน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ทองถิ่นในระบบแทง
4) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว อง าราช ารและลู จางประจํา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
( อง ลัง)
งินประจําตําแ นง
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- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผูอํานวย าร อง ลัง ในอัตรา
ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน าราช ารและลู จางประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( อง ลัง)
าจางลู จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนลู จางประจํา 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับลู จางประจํา ดังนี้
1) ตําแ นง นั วิชา าร งินและบัญชี 1 ตําแ นง ป็น
งิน 275,760 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน

จํานวน

275,760 บาท
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ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ไดรับ าจาง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( อง ลัง)

าตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

332,520 บาท
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- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง 2 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งานจัด ็บราย
ได) จํานวน 1 ตําแ นง
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งาน
พั ดุ) จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
( อง ลัง)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

4,620 บาท

รวม

263,160 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจาง 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งานพั ดุ) จํานวน 1
ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
( อง ลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง จํานวน 60,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
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วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
(2) พื่อจาย ป็น าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ จํานวน 10,000 บาท
-ตามพระราชบัญญัติ และ นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560
2) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบแทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง แจง ลั
ณฑ าร บิ าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง ที่ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ
นาที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 93)
ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ รวมทั้ง า
ใชจายใน ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น โดยจัดทํา รือปรับปรุง อมูลแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย ิน และ ารจัดทําฐาน อมูลใน ารจัด ็บราย
ได อง อปท. ชน ารจัดทําฐาน อมูลที่ดินและ ิ่งปลู ราง พื่อ
รองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน และ ิ่งปลู รางตามที่ ฎ มาย
ํา นดและ าร ตรียม วามพรอมรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน ดัง
นี้ าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ า ชา
ทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง
มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ า
จาง อ ชนดํา นินงาน อง อปท. าใชจายใน ารใช ถานที่อื่น
ชั่ว ราว ององ รป รอง วนทองถิ่น าใชจายใน าร ผย
แพร รือ ารประชา ัมพันธ อง อปท. าธรรม นียมใน าร ืน
บัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน าร ดินทางไปราช าร
รือ าบัตรโดย ารที่ไม ามารถ ืน รือ ปลี่ยนบัตรได รณี ลื่อน
าร ดินทางไปราช าร รณีอง รป รอง วนทองถิ่น ั่งใ
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งด รือ ลื่อน าร ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง รณี ตุ ุด
วิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตองมิได ิดจา
ตัวผู ดินทางไปราช าร ป็น ตุ าธรรม นียมที่ ี่ยว ับ ารทํา
ธุร รรมทาง าร งิน พื่อ วาม ะดว ององ รป รอง วนทอง
ถิ่นที่มิใช ป็น ารรอง อ องผูมี ิทธิรับ งิน าใชจายตางๆ ที่ ิด
จา ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงานอื่น พื่อใชปฏิบัติราช าร รณี
ที่จํา ป็น รงดวน ป็น ารชั่ว ราว าตรวจราง าย องบุ ลา ร
พื่อตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี และ ชื้อ อชไอวีจา ารปฏิบัติ
งานตามภาร ิจป ติ และไมถือ ป็น วั ดิ าร ารรั ษาพยาบาลที่
พนั งาน วนทองถิ่น รือลู จางประจําที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จาย ารั ษาพยาบาล าใชจายใน าร
ชาอา ารและที่ดิน รวมทั้ง าบริ ารอื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา า
ใชจายใน ารดํา นิน ดีในชั้นศาล ารระงับ อพิพาทโดย าร
อนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พรราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ.2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2550
5) ระ บียบ ระทรงงม าดไทยวาดวย ารดํา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ. 2562
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 0107
ลงวันที่ ม รา ม 2561
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
9) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร

นา : 65/181

นา : 66/181
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บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน

50,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดู
งาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง วามรู ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น
ใ พนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น ชน ารจัด ็บราย
ได ารจัดทําแผนที่ภาษี าร งิน าร ลัง ารพั ดุ และ าร
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี อมพิว ตอร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น (e-LAAS)
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)

นา : 67/181

นา : 68/181
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โ รง ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายโ รง ารจัด ็บภาษี โดยจาย ป็น าใช
จาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปด
และปด าวั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า
นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
อา าร าป้ายโ รง าร าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 98)
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ รณี
ป็น ารจาง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ป็นผูดํา นิน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา า
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
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บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน

รวม

88,160 บาท

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:27

โดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษ
ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร แบบพิมพ ผา ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร

นา : 70/181

นา : 71/181
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ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
วั ดุงานบานงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบด
อา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติดน้ํารอน ระติดน้ําแ ็ง ถังแ ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ง มุง ผาปุที่นอน ปลอ มอน มอน ผา ม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ

จํานวน

8,160 บาท
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- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

10,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ แ ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
รื่อง ถาน าซ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

10,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ ฟล
มภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ป๋าใ ลองถาย
รูป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ พู ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม ม
มโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอ ทป, แผนซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
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4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 96)
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน โดยจาย ป็น าวั ดุ
อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ แผน รือจานบันทึ อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ

จํานวน

30,000 บาท
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าํ รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ แผงแป้นอั ระ รือแป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ป็นตน
รื่องอานและบันทึ อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
ค่าสาธารณูปโภค
าบริ ารไปรษณีย

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าฝา งไปรษณีย าบริ าร
ไปรษณียตอบรับ าดวงตราไปรษณีย า ชาตูไปรษณีย
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 93)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

145,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

รุภัณฑยานพา นะและ น ง
รถจั รยานยนต
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อจั รยานยนต นาด 110 ซีซี แบบ ียร
ธรรมดา จํานวน 1 ัน ตามรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ณ
ธันวา ม 2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 98)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

572,520 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

572,520 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

552,520 บาท

จํานวน

222,520 บาท

าตอ ติม รือดัดแปลงอา ารบานพั
โ รง ารตอ ติม องทํางาน อง ลัง
- พื่อจาย ป็น าตอ ติม องทํางาน อง ลัง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( อง ลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 92)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร ูชีพ - ูภัยตลอด 24 ชั่วโมง
พื่อจาย ป็น าจาง มาบริ ารโ รง าร ูชีพ - ูภัยตลอด 24
ชั่วโมง และ าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 90)
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โ รง ารปรับปรุงรถ ูชีพ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าปรับปรุงรถ ูชีพ โดยมี าใชจายประ อบดวย า
วั ดุ อุป รณ ฯลฯ และ าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 91)
โ รง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล
พื่อจาย ป็นจัดทําประชา ัมพันธป้อง ันอุบัติ ตุจา าร
จราจร าจัดดานตรวจ าตอบแทน จา นาที่ประจําดาน
ตรวจ าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณใน
ารตั้งดานตรวจ ฯลฯ และ าใชจายอื่นอัน ี่ยว นื่อง ับ
โ รง ารนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 89)
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โ รง ารฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติ

จํานวน

200,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าโ รง ารฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติ า
วั ดุ อุป รณ ฯลฯ และ าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 91)
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย รายจาย พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติ
มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ดังนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
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มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ทรายอะ บท วั ซีน ําลี และผาพัน
แผล วชภัณฑ แอล อฮอล มีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ าย
ยาง ลู ยาง ลอดแ ว ถึงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุ พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติ วบ ุมโร ติดตอ พ.ศ. 2558
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ ออง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แ ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
6) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุ รื่อง ชื่อและอา าร ํา ัญ อง
โร ติดตอที่ตอง ฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 มษายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารใชจายงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พื่อชวย ลือประชาชน
รณีโร ติด ชื้อไวรั โ โรนา 2019 (โ วิด -19)
8) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
11) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
12) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 83)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

90,000 บาท

รวม

90,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รวม

1,217,240 บาท

รวม

927,240 บาท

รวม

927,240 บาท

จํานวน

739,080 บาท

รุภัณฑ รื่องดับ พลิง
จัดซื้อชุดดับ พลิง
- พื่อจัดซื้อชุดดับ พลิงแบบชุด ลุม จํานวน 3 ชุด จัด าโดย ืบ
รา าจา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ ณ ธันวา ม 2562
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 90)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่น 2
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทอง
ถิ่น ดังนี้

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

(1) ผูอํานวย าร อง ารศึ ษา จํานวน 1 ตําแ นง ป็น
งิน 402,720 บาท
(2) นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 ตําแ นง ป็น งิน 336,360
บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ไดรับ าจาง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
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0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( อง ารศึ ษา)

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

122,160 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผูอํานวย าร อง ารศึ ษา
ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน าราช ารและลู จางประจํา วนราช าร
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลทองถิ่น
(ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( อง ารศึ ษา)
าตอบแทนพนั งานจาง
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- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร) จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
( อง ารศึ ษา)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

24,000 บาท

รวม

290,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจาง 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร) จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
( อง ารศึ ษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตําบล จํานวน 40,000 บาท
(2) พื่อจาย ป็น าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ จํานวน 10,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
5) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560
6) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบแทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง แจง ลั
ณฑ าร บิ าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ า
ถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า
ชาทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง
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มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง
โทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ าจาง อ ชนดํา นิน
งาน อง อปท. าใชจายใน ารใช ถานที่อื่นชั่ว ราว ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น าใชจายใน าร ผยแพร รือ ารประชา
ัมพันธ อง อปท. ชน าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ
ารจาง มาโฆษณาและ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ าใชจาย
ใน ารจัดทํา ว็บไซต าธรรม นียมใน าร ืนบัตร ปลี่ยนบัตร
โดย ารพา นะใน าร ดินทางไปราช าร รือ าบัตรโดย ารที่
ไม ามารถ ืน รือ ปลี่ยนบัตรได รณี ลื่อน าร ดินทางไป
ราช าร รณีอง รป รอง วนทองถิ่น ั่งใ งด รือ ลื่อน าร
ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม
ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตองมิได ิดจา ตัวผู ดินทางไป
ราช าร ป็น ตุ าธรรม นียมที่ ี่ยว ับ ารทําธุร รรมทาง าร
งิน พื่อ วาม ะดว ององ รป รอง วนทองถิ่นที่มิใช ป็น าร
รอง อ องผูมี ิทธิรับ งิน าบริ าร รือ าใชจาย ี่ยว ับ าร
ําจัดแมลง แมง นู รือ ัตวที่อาจ ป็นพา ะนําโร รายมา ู
น และใ มาย วามรวมถึง าร ําจัด ชื้อโร รือ ชื้อรา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น รือบานพั ที่อง รป รอง วนทอง
ถิ่นจัดไวใ าใชจายใน าร ป็น มาชิ รือ ารจัดซื้อ
นัง ือ จุล าร วาร าร นัง ือพิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อ
ใชในราช ารโดย วนรวม าบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล จัด
็บ ยะ ององ รป รอง วนทองถิ่น าบริ ารใน าร ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล บานพั ององ รป รอง วนทองถิ่น รณีไมมีผูพั
อาศัย าใชจาย ี่ยว ับ ารจัด ผลิตราย าร และถายทอด
ถานีโทรทัศน และวิทยุ าระวางบรรทุ น งพั ดุ รือ
พั ดุภัณฑ ององ รป รอง วนทองถิ่น ย วน าระวาง
บรรทุ น งพั ดุ รือพั ดุภัณฑใน ารฝึ อบรม ารจัด
งาน และ ารประชุมระ วางประ ทศ าใชจายตางๆ ที่ ิดจา
ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงานอื่น พื่อใชปฏิบัติราช าร รณีที่จํา
ป็น รงดวน ป็น ารชั่ว ราว าตรวจราง าย องบุ ลา ร พื่อ
ตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี และ ชื้อ อชไอวีจา ารปฏิบัติงาน
ตามภาร ิจป ติ และไมถือ ป็น วั ดิ าร ารรั ษาพยาบาลที่
พนั งาน วนทองถิ่น รือลู จางประจําที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
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ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จาย ารั ษาพยาบาล าใชจายใน าร
ชาอา ารและที่ดิน รวมทั้ง าบริ ารอื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา า
ใชจายใน ารดํา นิน ดีในชั้นศาล ารระงับ อพิพาทโดย าร
อนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน

40,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตําบล รือ
บุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร
พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน
(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ รณี
ป็น ารจาง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ป็นผูดํา นิน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา า
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ

นา : 90/181

20,000 บาท
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แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ

รวม

59,000 บาท

จํานวน
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3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษ
ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร แบบพิมพ ผา ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
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0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
วั ดุงานบานงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบด
อา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติดน้ํารอน ระติดน้ําแ ็ง ถังแ ตาฯ
ลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม

จํานวน
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วาด ง มุง ผาปุที่นอน ปลอ มอน มอน ผา ม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน โดยจาย ป็น าวั ดุ
โฆษณาและ ผยแพร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม

จํานวน
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มุ า ดังนี้ าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ ฟล
มภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ป๋าใ ลองถาย
รูป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ พู ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม ม
มโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอ ทป, แผนซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 96)
วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน โดยจาย ป็น าวั ดุ
อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ แผน รือจานบันทึ อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ
ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ แผงแป้นอั ระ รือแป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ป็นตน
รื่องอานและบันทึ อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
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รอม (CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
ค่าสาธารณูปโภค
าน้ําประปา าน้ําบาดาล

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าน้ําประปาศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
ปูลู รือ อา าร ถานที่ที่อยูใน วามดูแลรับผิดชอบ ององ าร
บริ าร วนตําบล
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา ม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร
แ ไ ปัญ า า าธารณูปโภ างชําระ
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 93)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่น 3
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทอง
ถิ่น ดังนี้
(1) รู ศ 3 จํานวน 1 ตําแ นง ป็น งิน 328,080 บาท
(2) รู ศ 2 จํานวน 1 ตําแ นง ป็น งิน 327,840 บาท
(3) รู ศ 1 จํานวน 1 ตําแ นง ป็น งิน 270,720 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ

รวม

4,122,450 บาท

รวม

1,426,620 บาท

รวม

1,426,620 บาท

จํานวน

926,640 บาท
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นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ไดรับ าจาง (ฉบับที่ 4)
9) ประ าศ ะ รม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน ดือนพนัง าน รูและบุ ลา รทาง าร
ศึ ษาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2562
10) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
11) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3842
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ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( อง ารศึ ษา)

งินวิทยฐานะ

จํานวน

176,400 บาท

จํานวน

317,640 บาท

- พื่อมาจาย ป็น งิน าวิทยฐานะ อง าราช าร พนั งาน วน
ตําบล พนั งาน รู และบุ ลา รทาง ารศึ ษา อง อบต.
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะและ งินประจํา
ตําแ นง าราช าร รูและบุ ลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ. 2547
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รื่องซั ซอม
แนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2559 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับ ารจัด าร
ศึ ษาภา บัง ับ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รื่องซั ซอม
แนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับ ารจัด าร
ศึ ษาภา บัง ับ
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษา)
าตอบแทนพนั งานจาง
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- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง 2 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูดูแล ด็ ) จํานวน 2 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( อง ารศึ ษา)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจาง 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูดูแล ด็ ) จํานวน 1
ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
(ฉบับที่ 2)
4) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
( อง ารศึ ษา)

จํานวน

5,940 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล รู และบุ ลา รทาง ารศึ ษา อง อบต.ตาม ิทธิที่ วรจะ
ไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)

รวม

1,553,830 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

828,130 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

808,130 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร ง ริม ิจ รรมผู รียน
- พื่อจาย ป็น าใชจาย ํา รับโ รง าร ง ริม ิจ รรมผู
รียน ใน ารจัด ิจ รรมตางๆ ที่ อใ ิด าร รียนรูและ ง ริม
าร รียนรู พื่อจาย ป็น าจัดต แตง ถานที่ าวั ดุอุป รณใน
ารจัดงาน าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม ํา รับผู ารวม
ิจ รรม าป้ายโ รง าร ฯลฯและ าใชจายอื่นอัน ี่ยว นื่อง ับ
โ รง ารนี้
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 86)
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
- พื่อจาย ป็น าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าอา าร ลางวัน) ป็น งินอุด นุนจา รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน องศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ององ ารบริ าร วนตําบลบาน ชียง จํานวน 2
แ ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ําออ, ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
ปูลู) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป็น วลา 2
ภา รียน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ น จํานวน 245 วัน
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ําออ นั รียน 56 น ป็น
งิน 274,000 บาท
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานปูลู นั รียน 55 น ป็น
งิน 274,000 บาท
-โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าวั ดุ าร
รียน าร อน) จํานวน 188,700 บาท
พื่อจาย ป็น าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าวั ดุ าร รียน าร อน) ป็น งินอุด นุนจา รม
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ง ริม ารป รองทองถิ่น ํา รับ นับ นุน าวั ดุ าร รียน าร
อน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ององ ารบริ าร วนตําบลบาน
ชียง จํานวน 2 แ ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ําออ, ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บานปูลู)
-โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า นัง ือ
รียน, าอุป รณ าร รียน, า รื่องแบบผู รียน, า ิจ รรม
พัฒนาผู รียน) จํานวน 125,430 บาท
พื่อจาย ป็น าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( า นัง ือ รียน, าอุป รณ าร รียน, า รื่องแบบ
ผู รียน, า ิจ รรมพัฒนาผู รียน) ป็น งินอุด นุนจา รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ํา รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ : ศพด.) องศูนยพัฒนา ด็ ล็
ององ ารบริ าร วนตําบลบาน ชียง จํานวน 2 แ ง (ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บาน ําออ, ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานปูลู)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2561
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2561
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8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
ลงวันที่ 13 มษายน 2563
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 86)
ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
(1) อา าร ริมนม ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ององ ารบริ าร
วนตําบลบาน ชียง จํานวน 212,700 บาท
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) ป็น งินอุด
นุนจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ํา รับ นับ นุนอา าร
ริม (นม) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ององ ารบริ าร วนตําบลบาน
ชียง จํานวน 2 แ ง (ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ําออ, ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บานปูลู) จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 260 วัน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท

รวม

695,700 บาท

จํานวน

695,700 บาท
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0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2561
(2) อา าร ริมนม ํา รับโรง รียน ัง ัด พฐ
. จํานวน 483,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารซื้ออา าร ริม (นม) ป็น งินอุด
นุนจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ํา รับ นับ นุนอา าร
ริม (นม) องโรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา
ั้นพื้นฐาน ( พฐ) จํานวน 3 แ ง (โรง รียนบานดูนประชา
รัฐ, โรง รียนบานปูลู, โรง รียนบาน ําออ จํานวน 260 วัน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย และ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่นที่ ี่ยว อง
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( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 86)
งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

โ รง ารปรับปรุงซอมแซมอา าร รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ําออ จํานวน

50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าตอ ติม รือดัดแปลงอา ารบานพั
- พื่อจาย ป็น าปรับปรุงซอมแซมอา าร รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็
บาน ําออ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 102)
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โ รง ารปรับปรุงซอมแซมอา าร รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานปูลู
- พื่อจาย ป็น าปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 102)

จํานวน

50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,042,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,042,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโ รง าร า าย ุณธรรมจริยธรรม
- พื่ออุด นุนโ รง าร ุณธรรมจริยธรรมใ แ โรง รียน ัง ัด
ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.) 3 แ ง (รร.บานปูลู
รร.บาน ําออ รร.บานดูนประชารัฐ)
ตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑและวิธี ารนํารายได อง
ถานศึ ษาไปจัด รร ป็น าใชจายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2551
6) นัง ือ ระทรงงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2559 รื่องแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑและวิธี ารนํารายได อง
ถานศึ ษาไปจัด รร ป็น าใชจายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 114)
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อุด นุนโ รง าร นับ นุน (อา าร ลางวัน)
- พื่อจาย ป็น าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย าร
บริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) ป็น งินอุด นุนจา รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ํา รับ นับ นุน าอา าร ลางวัน
โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา ( พฐ.) 3
แ ง (โรง รียนบานดูนประชารัฐ,โรง รียนบานปูลู,โรง รียนบาน
ําออ) จํานวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑและวิธี ารนํารายได อง
ถานศึ ษาไปจัด รร ป็น าใชจายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2551
6) นัง ือ ระทรงงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2559 รื่องแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑและวิธี ารนํารายได อง
ถานศึ ษาไปจัด รร ป็น าใชจายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย และ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่นที่ ี่ยว องตางๆ
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 86)

จํานวน

1,012,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

285,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

285,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

285,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารพระราชดําริ ดาน าธารณ ุ
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริดาน าธารณ
ุ ใ ับ รรม าร มูบาน 9 มูบานๆ ละ 20,000 บาท พื่อ
พิ่มพูน วามรู วาม ามารถ ทั ษะ องประชาชนในดาน
าธารณ ุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภา ม 2563 รื่อง ารจัด
รรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ งิน
อุด นุน งินอุด นุนทั่วไป ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 83)
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โ รง ารพัฒนาศั ยภาพใ แ ผูนํา ุ ภาพ ผูนําชุมชน และ อ ม.

จํานวน

30,000 บาท

โ รง ารรณรง และป้อง ันโร พิษ ุนั บาและ วบ ุม ุนั และแมว จํานวน
จรจัด

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดทําโ รง ารพัฒนาศั ยภาพใ แ
ผูนําชุมชน และอ ม. โดยจาย ป็น าใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ
ารต แตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปดและปด าวั ดุ รื่อง
ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
อ าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าใชจายอื่นที่
จํา ป็นใน าร ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ตามพระราช
บัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 82)

- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดทําโ รง าร ง ริมรณรง
ป้อง ันโร พิษ ุนั บาและทํา มัน ุนั และแมวจรจัดภายใต
โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บา ตาม
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็ดพระ จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลั ษณ อั รราช ุมารี าใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ าร
ต แตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปดและปด าวั ดุ รื่อง
ียน และอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวางและ
รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร า
ป้ายประชา ัมพันธ าจัดซื้อวั ซีน ไซริง พลา ติ พรอม
็ม ยา ุม ํา นิด าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
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- ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโร ติดตอ พ.ศ. 2523 ประ อบ ับ
ประ าศ ระทรวง าธารณ ุ รื่อง ชื่อโร ติดตอและอา าร
ํา ัญ
4) พระราชบัญญัติโร พิษ ุนั บา พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุ พ.ศ. 2535
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 รื่อง แนวทาง ารดํา นินงานป้อง ัน
และ วบ ุมโร พิษ ุนั บา
7) นัง ือ รมดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 940 รื่อง อ วามรวม
มือ รงรัด าร ําจัดโร พิษ ุนั บาในพื้นที่ ี่ยง
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ 2560
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนา ม 2560
10) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 82)

โ รง ารรณรง และป้อง ันโร อด
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- พื่อจาย ป็น ารณรง ใ วามรู ี่ยว ับโร อด าใชจาย ี่ยว
ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปดและปด า
วั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน
ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช
บรรจุ อ าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ า
ใชจายอื่นที่จํา ป็นใน าร ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
2927 ลงวันที่ 25 ร ฎา ม 2562 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด
นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับโ รง าร
ริม ราง วั ดิ ารทาง ัง มใ แ ผูพิ ารและทุพพลภาพ
โ รง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ัง มแ ผูดอยโอ า ทาง
ัง ม และโ รง าร ราง ลั ประ ันรายไดใ แ ผู ูงอายุ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 82)
โ รง าร รางพลังชุมชน พื่อลด ยะมูลฝอย
จํานวน
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรมใ วามรูใน ารจัด าร ยะ
มูลฝอย าใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ าใช
จายในพิธี ปดและปด าวั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร าอา ารวางและ
รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร าป้ายโ รง าร า
ป้ายประชา ัมพันธ าใชจายอื่นที่จํา ป็นใน าร ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ตามพระราชบัญญัติ ฎ มายและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติ ง ริมและรั ษา ุณภาพ ิ่งแวดลอม พ.ศ
. 2535
2) พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็นระ บียบ รียบ
รอย องบาน มือง พ.ศ. 2530
3) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุ พ.ศ. 2538
4) ประ าศ รมโรงงานอุต า รรม รื่อง ํา นดวิธี าร
็บ ทําลายฤทธิ์ ําจัด ละทิ้ง ลื่อนยาย และ าร น ง ิ่ง
ปฏิ ูล รือวั ดุที่ไมใชแลว (ฉบับที่1) พ.ศ. 2531
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภา ม 2541 รื่อง าใชจายใน ารจัดงาน
ตางๆ ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 ิง า ม 2555 รื่อง ซั ซอม วาม าใจ ี่ยว ับ าใช
จายใน ารจัดงานตางๆ ององ รป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 4376 ลงวันที่ 3
ิง า ม 2559 รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติงานดาน ารบริ าร
จัด าร ยะมูลฝอยชุมชน
9) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
10) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
11) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว 0263
ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง แนวทาง ารรวม ลุมพื้นที่ใน
ารจัด าร ยะมูลฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 84)
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โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บาตามปณิธาน จํานวน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ
รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารี
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ซีนป้อง ันโร พิษ ุนั บา า
วั ดุ อุป รณตางๆ ฯลฯ และ าใชจายอื่นอัน ี่ยว นื่อง ับ
โ รง าร
-ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโร ติดตอ พ.ศ. 2523 ประ อบ ับ
ประ าศ ระทรวง าธารณ ุ รื่อง ชื่อโร ติดตอและอา าร
ํา ัญ
4) พระราชบัญญัติโร พิษ ุนั บา พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุ พ.ศ. 2535
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 รื่อง แนวทาง ารดํา นินงานป้อง ัน
และ วบ ุมโร พิษ ุนั บา
7) นัง ือ รมดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 940 รื่อง อ วามรวม
มือ รงรัด าร ําจัดโร พิษ ุนั บาในพื้นที่ ี่ยง
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ 2560
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนา ม 2560
10) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
11) นัง ือ รม ง ริม ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ว
0120 ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 รื่องแนวทาง ารดํา นินงาน
ป้อง ันและ วบ ุมโร พิษ ุนั บา ององ รป รอง วนทองถิ่น
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่องแนวทาง าร
ดํา นินงานโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั
บา ตามพระปณิธานศา ตรจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง
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วัฒน วร ัติยราชนารี
13) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/1237 ลงวันที่ 22 มษายน 2563 รื่อง ารจัด รรงบ
ประมาณ งินอุด นุนทั่วไปตามโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บาตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าฯ รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
14) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
15) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
16) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
17) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 83)
ตรวจ อบ อมูลจํานวน ัตวและทะ บียน ัตวตามโ รง าร ัตว
ปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บา
- พื่อจาย ป็น า ํารวจ อมูล ุนั และแมว และ าร ึ้นทะ บียบ
ัตว
-ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโร ติดตอ พ.ศ. 2523 ประ อบ ับ
ประ าศ ระทรวง าธารณ ุ รื่อง ชื่อโร ติดตอและอา าร
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าํ ัญ
4) พระราชบัญญัติโร พิษ ุนั บา พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุ พ.ศ. 2535
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 รื่อง แนวทาง ารดํา นินงานป้อง ัน
และ วบ ุมโร พิษ ุนั บา
7) นัง ือ รมดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 940 รื่อง อ วามรวม
มือ รงรัด าร ําจัดโร พิษ ุนั บาในพื้นที่ ี่ยง
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ 2560
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนา ม 2560
10) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
11) นัง ือ รม ง ริม ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท ว
0120 ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560 รื่องแนวทาง ารดํา นินงาน
ป้อง ันและ วบ ุมโร พิษ ุนั บา ององ รป รอง วนทองถิ่น
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่องแนวทาง าร
ดํา นินงานโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั
บา ตามพระปณิธานศา ตรจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง
วัฒน วร ัติยราชนารี
13) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/1237 ลงวันที่ 22 มษายน 2563 รื่อง ารจัด รรงบ
ประมาณ งินอุด นุนทั่วไปตามโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บาตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าฯ รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
14) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
15) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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16) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
17) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 83)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่น 3
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทอง
ถิ่น ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม จํานวน 1 ตําแ นง ป็น
งิน 369,480 บาท
(2) นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแ นง ป็น งิน บาท ป็น
งิน 234,620 บาท
(3) จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 ตําแ นง ป็น
งิน บาท ป็น งิน 168,360 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

รวม

1,203,180 บาท

รวม

998,180 บาท

รวม

998,180 บาท

จํานวน

772,460 บาท
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4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ไดรับ าจาง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
( อง วั ดิ าร ัง ม)

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผูอํานวย าร อง วั ดิ าร
ัง ม ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน าราช ารและลู จางประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( อง วั ดิ าร ัง ม)
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าตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

183,720 บาท

รวม

195,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง 1 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ผูชวย จาพนั งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
( อง วั ดิ าร ัง ม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตําบล
จํานวน 10,000 บาท
(2) พื่อจาย ป็น าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ จํานวน 5,000
บาท
(3) พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ แ อา า มั รบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 60,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
5) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
6)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รบริบาลทองถิ่น
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
7) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560
8) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบแทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง แจง ลั
ณฑ าร บิ าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

15,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ วรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
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ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผูบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไป
ติดตอราช าร ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

10,000 บาท

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

(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ รณี
ป็น ารจาง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ป็นผูดํา นิน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้

นา : 127/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

(1) าจาง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา า
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

55,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษ
ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร แบบพิมพ ผา ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
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1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
วั ดุงานบานงาน รัว
- พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ วน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบด

จํานวน

5,000 บาท
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อา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง มอ ุง าวไฟฟ้า ระติดน้ํารอน ระติดน้ําแ ็ง ถังแ ตาฯ
ลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ง มุง ผาปุที่นอน ปลอ มอน มอน ผา ม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 101)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน
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- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ แ ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
รื่อง ถาน าซ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

25,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตนโดยจาย ป็น าวั ดุ
อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ แผน รือจานบันทึ อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ
ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ แผงแป้นอั ระ รือแป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)
มมโมรี่ชิป (MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟด ดอร
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(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse)
พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)
รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
(Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ป็นตน
รื่องอานและบันทึ อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ
บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน ารบริ าร
งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 100)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ลําโพง ลื่อนที่
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- พื่อจัดซื้อลําโพง ลื่อนที่ จํานวน 1 ตัว จัด าโดย ืบรา า
จา ทองตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ณ
ธันวา ม 2562
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 98)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารฝึ อบรมอาชีพ พื่อย ระดับ ุณภาพชีวิตผู ูงอายุ ผูพิ าร
รือทุพพลภาพ ผูดอยโอ า ตรี ยาวชน และประชาชนทั่วไป
- พื่อจาย ป็น าใชจาย ํา รับโ รง ารฝึ อบรมอาชีพ นพิ าร
พื่อย ระดับ ุณภาพชีวิตผู ูงอายุ ผูพิ าร รือทุพพลภาพ ผูดอย
โอ า ตรี ยาวชน และประชาชนทั่วไป ป็น าป้าย
โ รง าร าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าตอบแทน
วิทยา ร าวั ดุอุป รณ ารจัด ิจ รรม ฯลฯ และ าใชจายอื่น
อัน ี่ยว นื่อง ับโ รง ารนี้
- ตามพระราชบัญญัติ ฎ มายและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ง ริมและพัฒนา ุณภาพชีวิต นพิ าร พ.ศ
. ๒๕๕๐
4) พระราชบัญญัติผู ูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 81)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,927,060 บาท

งบลงทุน

รวม

2,627,060 บาท

รวม

2,627,060 บาท

จํานวน

218,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน ชียง ม.13 ายนา
นายพนม – ชื่อมถนนลาดยางบาน ําผั ูด
- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 3.50
มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง างละ 0.50
มตร ทอระบายน้ํา ล. นาด 0.40 มตร จํานวน 6
ทอ พิ ัด 310684-310657 192365-1926485 ( อ รางตาม
แบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วนทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 76)

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( ททับ อน รีต ดิม) บาน จํานวน
ดูน ม.14 จา ี่แย บานนายวิ ัย ใ โยธา – นาบานนายพิทั ษ อา
ษา ิง
- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 4.00
มตร ยาว 123 มตร นา 0.15 มตร พิ ัด 311074-311194
1920153-1920141 ( อ รางตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับ
อง รป รอง วนทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 พิ่ม ติม ฉบับ 1
นา 144)
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน ชียง ม.11 ซอยตอง จํานวน
ทึง – บานพอชาติ
- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็
โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 4.00 มตร
ยาว 235 มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง างละ 0.50 มตร
พิ ัด 314545-314708 1927229-1927108
( อ รางตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วน
ทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 75)
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วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน ชียง ม.2 (ซอยจันทร จํานวน
พ็ง)
- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 3.00
มตร ยาว 75.00 มตร ไ ลทาง 0.50 มตร
พิ ัด 311968-311928 1926424-1926488
( อ รางตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วน
ทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 นา 141)

นา : 138/181

117,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน ชียง ม.2 (ซอยแดน จํานวน
ผ ารัตน)
- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 3.00
มตร ยาว 62 มตร ไ ลทาง 0.50 มตร
พิ ัด 312184-312148 1927318-1927284
( อ รางตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วน
ทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 นา 141)

นา : 139/181

96,720 บาท

นา : 140/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน ชียง ม.2 (ซอย ิง
แ นบานผูใ ญบาน)

จํานวน

137,800 บาท

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานดูน ม.5 จา แย โรง ี จํานวน
พอทองมวน – บานนางมีนา แ นวันดี

312,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 2.5
มตร ยาว 106.00 มตร ไ ลทาง 0.50 มตร
พิ ัด 312034-311996 1927505-1927485
( อ รางตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วน
ทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 นา 141)

- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 4.00
มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง 0.50
มตร พิ ัด 311066-311067 1919918-1919804 ( อ ราง
ตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วนทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 68)

นา : 141/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานปูลู ม.10 ายทาง
ระ ลวง –นาพอชาญชัย

จํานวน

345,800 บาท

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานปูลู ม.3 ายทางพอ จํานวน
ล็
ุ ัณ า(ป่าชา)

488,800 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 3.50
มตร ยาว 190 มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง างละ 0.20
มตร พิ ัด 131325-312920 192209-1922131 ( อ รางตาม
แบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วนทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 74)

- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง ารโ รง าร อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทํา าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ วาง 4.00
มตร ยาว 235 มตร นา 0.15 มตร ไ ลทาง างละ 0.50
มตร พิ ัด 311996-311821 1921661-1921696 ( อ ราง
ตามแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับอง รป รอง วนทองถิ่น)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 68)

นา : 142/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร ยายไ ลทาง อน รีต ริม ล็ บานดูน ํา ม.14 จา ี่
แย บานนายวิ ัย ใ โยธา – แย โรง รียนบานดูน

จํานวน

75,900 บาท

จํานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าดํา นินโ รง าร ยายไ ลทาง อน รีต ริม
ล็ โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทํา าร ยายไ ลทาง อน รีต ริม ล็ วาง 1.00
มตร ยาว 138 มตร นา 0.15 มตร ( อ รางตามแบบ อบต
.บาน ชียง ํา นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 นา 144)
โ รง ารปรับ รดถนนในพื้นที่ อบต.บาน ชียง
- พื่อจาย ป็น าปรับ รดถนนในพื้นที่ อบต.บาน ชียง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 นา 144)

นา : 143/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า มู 7

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโ รง าร ยาย ตไฟฟ้าจา ใ ับ าร
ไฟฟ้า วนภูมิภา า าอํา ภอ นอง าน
โ รง าร ยาย ตไฟฟ้าแ ง วาง มู 7 บานแมลี –บานนาย
มพร ระยะทาง 70 มตร
โ รง าร ยาย ตไฟฟ้าแรงต่ํา มู 7 บานนายวิ ชียร ละโป้ –
นายวิ ชียร อุทุมพร บานแมลี ระยะทาง 100 มตร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 71)
โ รง าร ยาย ตไฟฟ้าแ ง วาง มู 9 จา บานนาย น ศรีไชย จํานวน
– บานนาย ําราญ ใจงู ลือม
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโ รง าร ยาย ตไฟฟ้าจา ใ ับ าร
ไฟฟ้า วนภูมิภา า าอํา ภอ นอง าน
โ รง าร ยาย ตไฟฟ้าแ ง วาง มู 9 จา บานนาย น ศรี
ไชย – บานนาย ําราญ ใจงู ลือม ระยะทาง 400 มตร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 72)

80,000 บาท

นา : 144/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โ รง าร ับ ลื่อนปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียงและบริ ารจัดศูนย าร จํานวน
รียนรูชุมชนตาม ลั ธรรมาภิบาล

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าฝึ อบรม าร ับ ลื่อนปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
และ ารบริ ารศูนย าร รียนรูชุมชนตาม ลั ธรรมาภิบาล โดยมี
าใชจายประ อบดวย าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
อา าร า มนา ุณวิทยา ร าป้ายโ รง าร าวั ดุ รื่อง
ียน อุป รณ และ าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 99)

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ า วามรุนแรงตอ ด็ ตรี และบุ ล จํานวน
ใน รอบ รัว
- พื่อจาย ป็น าฝึ อบรมป้อง ันและแ ไ ปัญ า วามรุนแรงตอ
ด็ ตรี และบุ ลใน รอบ รัว
โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
อา าร า มนา ุณวิทยา ร าป้ายโ รง าร าวั ดุ รื่อง
ียน อุป รณ และ าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 83)

นา : 145/181

10,000 บาท

นา : 146/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โ รง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ ายา พติดอํา ภอ นอง าน
- พื่อจายอุด นุนโ รง ารโ รง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ ายา พ
ติดอํา ภอ นอง าน
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461 ลงวันที่ 8
ิง า ม 2559 รื่องแนวทาง อรับ งินอุด นุน องจัง วัดและ
อํา ภอจา อง รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 118)

โ รง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน
- พื่อจายอุด นุนโ รง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทาง
ถนน อํา ภอ นอง าน จัง วัดอุดรธานี
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461 ลงวันที่ 8
ิง า ม 2559 รื่องแนวทาง อรับ งินอุด นุน องจัง วัดและ
อํา ภอจา อง รป รอง วนทองถิ่น
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 118)

นา : 147/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัดแ ง ัน ีฬานั รียน ยาวชน ประชาชน ผูนําทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารจัดแ ง ัน ีฬานั
รียน ยาวชน ประชาชน ผูนําทองถิ่นมี าใชจายประ อบ
ดวย าใชจายในพิธี ปดและปด าร ารแ ง ัน า ลี้ยงรับรอง
รรม าร าถวยรางวัล า งินรางวัล อุป รณ ีฬา าจัดทํา
ป้ายประชา ัมพันธ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร า
อา ารวางและ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รใน ารจัด ถานที่ า ถาน
ที่ าตอบแทนพิธี ร ฯลฯ าป้ายโ รง าร าใชจายอื่นที่จํา
ป็นใน ารฝึ อบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 85)

นา : 148/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร ง ริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น(ประ พณี าพรรษา)
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินงานโ รง ารประ พณี า
พรรษา โดยมี าใชจายประ อบดวย าใชจายพิธีทาง
ศา นา ารับรองผูที่ ชิญมารวมงานและผูมารวมประ อบ
ิจ รรมตามวัตถุประ ง ไดแ าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
อา ารและ รื่องดื่มไมมีแอล อฮอล าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่
และ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว อง ไดแ า ถานที่จัด
งาน ชน า ชา รือ าบํารุง า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่
จํา ป็นใน ารจัดงาน รวม าติดตั้งและ ารื้อถอน ชน รื่อง
โปร จ ตอร รื่อง ียง ตนท วที าใชจาย ี่ยว ับ ารรั ษา
วามปลอดภัย ชน าจาง มารั ษา วามปลอดภัย รืออื่นๆ า
จาง มาทํา วาม ะอาด าใชจายใน ารต แตง จัด ถานที่ า
าธารณูปโภ ตางๆ ชน ระแ ไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึง าติดตั้ง า ชาอุป รณ และอื่นๆ ที่ ี่ยว อง า ชา รือ า
บริ ารรถ ุ า ตลอดระยะ วลาที่จัดงาน าใชจายใน ารประ วด
รือแ ง ัน ไดแ าตอบแทน รรม ารตัด ิน าโล รือถวย
รางวัลที่มอบใ ผูชนะ ารประ วด รือ ารแ ง ัน ป็น าร
ประ าศ ียรติ ุณ งิน รือ องรางวัลที่มอบใ ผูชนะ าร
ประ วด รือแ ง ัน าจาง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร
แ ดง และ าใชจายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน ชน า
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และ ื่อประ ภท ิ่งพิมพตางๆ าใช
จายใน ารออ อา าศทางวิทยุ โทรทัศน าจาง มาทําป้าย
โฆษณา รือ ิ่งพิมพ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว องใน าร
จัดงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 88)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 149/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

โ รง าร ภา ด็ และ ยาวชน
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร ภา ด็ และ
ยาวชนตําบลบาน ชียง โดยมี าใชจายประ อบดวย าใชจาย
ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่อบรม าใชจายในพิธี ปด
และปด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ า
ประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่ง
พิมพ า นัง ือ ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม าใชจายใน าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า
รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร ํา รับผู ารับ ารฝึ อบรม า อง
มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าใชจาย
อื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ง ริม ารพัฒนา ด็ และ ยาวชนแ งชาติ พ
.ศ. 2550 และ ที่แ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 2563
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 85)

จํานวน

30,000 บาท

นา : 150/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโ รง าร ีฬา ัมพันธ 3 โรง รียน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโ รง าร ีฬา ัมพันธ 3
โรง รียน (โรง รียนบานดูนประชารัฐ ,โรง รียนบานปูลู ,โรง รียน
บาน ําออ) ใน ารดํา นินงานตามโ รง าร ีฬา ัมพันธ 3
โรง รียน
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 114)

นา : 151/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

อุด นุนโ รง ารจัด ิจ รรม ง ริม ารอนุรั ษศิลปวัฒนธรรมและ จํานวน
ประ พณีแ ลงโบราณ ดีมรด โล บาน ชียง
(โ รง าร งินอุด นุน ารจัด บวนแ ในงานมรด โล บาน ชียง)

70,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอํา ภอ นอง าน ใน ารดํา นินงาน
ตามโ รง ารจัด ิจ รรม ง ริม ารอนุรั ษศิลปวัฒนธรรมและ
ประ พณีแ ลงโบราณ ดีมรด โล บาน ชียง
(โ รง าร งินอุด นุน ารจัด บวนแ ในงานมรด โล บาน
ชียง)
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 117)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนทองถิ่นประจําป 2
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งาน วนทอง
ถิ่น ดังนี้
(1) ผูอํานวย าร องชาง จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 422,640 บาท
(2) นายชางโยธา จํานวน 1 ตําแ นง
ป็น งิน 297,900 บาท

รวม

1,718,640 บาท

รวม

1,265,400 บาท

รวม

1,265,400 บาท

จํานวน

720,540 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
8) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา าจางและ ารใ ลู จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ไดรับ าจาง (ฉบับที่ 4)
9) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2561 ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ํา นด ลั
ณฑ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

นา : 152/181

นา : 153/181
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( องชาง)

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

492,240 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผูอํานวย าร องชาง ในอัตรา
ดือนละ 3,500 บาท รวม 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบ าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจําตําแ นง พ.ศ. 2538
และที่แ ไ ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน าราช ารและลู จางประจํา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุ ลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
( องชาง)
าตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:28

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจาง 3 อัตรา จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร) จํานวน 1 ตําแ นง
(2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1
ตําแ นง
(3) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวยนายชางไฟฟ้า) จํานวน 1
ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
( องชาง)

นา : 154/181

นา : 155/181
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

10,620 บาท

รวม

432,240 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจาง 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1
ตําแ นง
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับ
ที่ 2)
( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ทองถิ่น
1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตําบล และพนั งานจาง จํานวน 40,000 บาท
2) พื่อจาย ป็น าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผูรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ จํานวน 10,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

นา : 156/181
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2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน
วนทองถิ่นใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป ํา รับพนั งาน
วนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจาง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําป
5) พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุภา
รัฐ พ.ศ. 2560
6) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าตอบแทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน พ.ศ.2560 รื่อง แจง ลั
ณฑ าร บิ าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

50,000 บาท

นา : 157/181
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- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ วรจะไดรับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
ค่าใช้สอย

รวม

126,000 บาท

จํานวน

46,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ า
ถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า
ชาทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจาง
มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง
โทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ าจาง อ ชนดํา นิน
งาน อง อปท. าใชจายใน ารใช ถานที่อื่นชั่ว ราว ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น าใชจายใน าร ผยแพร รือ ารประชา
ัมพันธ อง อปท. ชน าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ
ารจาง มาโฆษณาและ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ าใชจาย
ใน ารจัดทํา ว็บไซต าธรรม นียมใน าร ืนบัตร ปลี่ยนบัตร
โดย ารพา นะใน าร ดินทางไปราช าร รือ าบัตรโดย ารที่
ไม ามารถ ืน รือ ปลี่ยนบัตรได รณี ลื่อน าร ดินทางไป
ราช าร รณีอง รป รอง วนทองถิ่น ั่งใ งด รือ ลื่อน าร
ดินทางไปราช าร และใ รวมถึง รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ไม
ามารถ ดินทางไปได ทั้งนี้ ตองมิได ิดจา ตัวผู ดินทางไป
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ราช าร ป็น ตุ าธรรม นียมที่ ี่ยว ับ ารทําธุร รรมทาง าร
งิน พื่อ วาม ะดว ององ รป รอง วนทองถิ่นที่มิใช ป็น าร
รอง อ องผูมี ิทธิรับ งิน าบริ าร รือ าใชจาย ี่ยว ับ าร
ําจัดแมลง แมง นู รือ ัตวที่อาจ ป็นพา ะนําโร รายมา ู
น และใ มาย วามรวมถึง าร ําจัด ชื้อโร รือ ชื้อรา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น รือบานพั ที่อง รป รอง วนทอง
ถิ่นจัดไวใ าใชจายใน าร ป็น มาชิ รือ ารจัดซื้อ
นัง ือ จุล าร วาร าร นัง ือพิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อ
ใชในราช ารโดย วนรวม าบริ ารใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล จัด
็บ ยะ ององ รป รอง วนทองถิ่น าบริ ารใน าร ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล บานพั ององ รป รอง วนทองถิ่น รณีไมมีผูพั
อาศัย าใชจาย ี่ยว ับ ารจัด ผลิตราย าร และถายทอด
ถานีโทรทัศน และวิทยุ าระวางบรรทุ น งพั ดุ รือ
พั ดุภัณฑ ององ รป รอง วนทองถิ่น ย วน าระวาง
บรรทุ น งพั ดุ รือพั ดุภัณฑใน ารฝึ อบรม ารจัด
งาน และ ารประชุมระ วางประ ทศ าใชจายตางๆ ที่ ิดจา
ารใชพั ดุที่ยืมจา นวยงานอื่น พื่อใชปฏิบัติราช าร รณีที่จํา
ป็น รงดวน ป็น ารชั่ว ราว าตรวจราง าย องบุ ลา ร พื่อ
ตรวจ า าร ัมมันตภาพรัง ี และ ชื้อ อชไอวีจา ารปฏิบัติงาน
ตามภาร ิจป ติ และไมถือ ป็น วั ดิ าร ารรั ษาพยาบาลที่
พนั งาน วนทองถิ่น รือลู จางประจําที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม
ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จาย ารั ษาพยาบาล าใชจายใน าร
ชาอา ารและที่ดิน รวมทั้ง าบริ ารอื่นใดที่ ี่ยว ับ าร ชา า
ใชจายใน ารดํา นิน ดีในชั้นศาล ารระงับ อพิพาทโดย าร
อนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
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ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่
จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน วนตําบล และ
พนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดู
งาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
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าบํารุงรั ษาและซอมแซม
(รายจาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใชงานป ติ รณี
ป็น ารจาง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ป็นผูดํา นิน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) าจาง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา า
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ององ รป รอง วนทองถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
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ป รอง วนทองถิ่น
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลั ษณะ าใช อยและ า าธารณูปโภ
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระ
บรมยาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้านชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจาราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูปจําลอง ระ
ป่า ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
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มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํานาลบ ํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษ
ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร แบบพิมพ ผา ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า

จํานวน

96,240 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:29

ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ ไมโ รโฟน
าตั้งไมโ รโฟน ัวแรงไฟฟ้า รื่องวัด ระแ ไฟฟ้า รื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ฟว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ ลู ถวย าย
อา าศ รีซี ตอร
มูฟวิ่ง อย อม ดน ซอร า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร
อร ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ รื่องรับ
โทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ ดอ ลําโพง แผงวงจร ผัง
แ ดงวงจรตางๆ แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น

นา : 163/181

นา : 164/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:29

4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 99)
วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ราง รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตนโดยจาย ป็น าวั ดุ อ
ราง ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ ไม
ตางๆ อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน
บไ ไม ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร
ลู ดิ่ง วาน โถ วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ ตะปู ล็ น แปรงทา ี ปูน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุป รณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

นา : 165/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:29

- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 99)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

50,000 บาท

นา : 166/181

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:29

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ แ ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
รื่อง ถาน าซ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:29

- พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบ ึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็นตน
โดยจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ดังนี้
(1) . ประ ภทวั ดุ งทน
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ งทนแตตามป ติมีอายุ าร
ใชงานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใชงานแลว ิด วามชํารุด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือซอมแซมแลวไม
ุม า ดังนี้ แผน รือจานบันทึ อมูล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
- ไดแ ิ่ง องที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อใชแลวยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไม ง
ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) ัวพิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ
ํา รับ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอุป รณประ อบและอะไ ล
- ไดแ ิ่ง องที่ ป็นอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น าร
ซอมบํารุงป ติ รือ าซอม ลาง ดังนี้ แผงแป้นอั ระ รือแป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram ัตซีทฟด
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ดอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ
(Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ
(Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็นตน
รื่องอานและบันทึ อมูลแบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD ROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นตน ฯลฯ
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

21,000 บาท

รวม

21,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

รุภัณฑ อ ราง
จัดซื้อ รื่องตบดิน
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- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องตบดิน จํานวน 1 รื่อง
รายละ อียดตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ณ ธันวา ม 2562
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( องชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 102)
แผนงานการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารปลู ป่าชุมชน ( ฉลิมพระ ียรติ)
- พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารปลู ป่า
ชุมชน ( ฉลิมพระ ียรติ) พื่อ พิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ตําบลบาน ชียง
และฟื้นฟู ภาพป่า ื่อมโทรมใ ืน วามอุดม มบูรณ พื่อปลู
ฝังจิต ํานึ ใ ประชาชนในทองถิ่นมี วนรวมใน าร
บํารุง ดูแล รั ษาและอนุรั ษป่าไมใ มี วามอุดม มบูรณ พื่อ
พิ่มพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ ี ียว ราง วามอุดม มบูรณ ประชาชน
ตําบลวังโพธิ์ไดประโยชน จา ารปลุ ตนไมอยางแทจริง ามารถ
ินผล ินใบ และนําไมมาใชประโยชน โดยมี าใชจายประ อบ
ดวย าวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัดโ รง าร าวั ดุ าร
ษตร ชน ตนไม ปุ๋ย าป้ายโ รง าร ป้ายประชา
ัมพันธ ป้ายรณรง าน้ําดื่ม น้ําใชใน ารดํา นินโ รง าร า
จาง มาบริ าร และ าใชจายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ าใชจายใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 84)
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โ รง ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดลอม
- พื่อ ป็น าใชจาย ํา รับโ รง ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ
และ ิ่งแวดลอม พื่อใชจายใน ารรณรง ป็น าอา าร อา าร
วางและ รื่องดื่ม ํา รับผู ารวม ิจ รรม าป้ายโ รง ารและ
าป้ายประชา ัมพันธ าวั ดุอุป รณ ฯลฯ และ าใชจายอื่นอัน
ี่ยว นื่อง ับโ รง ารนี้
- ตามพระราชบัญญัติ ฎ มายและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 84)

จํานวน

30,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม อง
พนั งานจาง รณีนายจางในอัตรารอยละ 5 อง าจางที่ อบต.จะ
ตองจาย พื่ออุด นุน งิน า บี้ยประ ัน ัง ม องพนั งานจาง
โดย ํานวณไดดังนี้ าจางตามงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533
2) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 รื่อง ารจาย บี้ย
ประ ัน ัง ม องพนั งานจาง
3) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุดที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 รื่อง ประ าศ .จ
. .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน
อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2561
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)

รวม

8,650,450 บาท

รวม

8,650,450 บาท

รวม

8,650,450 บาท

จํานวน

118,836 บาท
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งิน มทบ องทุน งินทดแทน
- พื่อจาย ป็น งิน งิน มทบ องทุน งินทดแทน องพนั งานจาง
ที่ อบต. จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2
โดย ํานวณไดดังนี้ าจางตามงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
มทบ องทุน งินทดแทน
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)

จํานวน

6,000 บาท
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ แ ผูอายุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผู ูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
7) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
8) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562 รื่อง ลั ณฑ
และวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผู ูงอายุและ งิน บี้ย วามพิ าร
ใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 81)

จํานวน

5,800,000 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร
- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ แ นพิ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
7) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวา ม 2562 รื่อง ลั ณฑ
และวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผู ูงอายุและ งิน บี้ย วามพิ าร
ใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 81)

จํานวน

1,920,000 บาท
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บี้ยยังชีพผูป่วย อด

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ แ ผูป่วย อด
ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจา ผูบริ าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
2927 ลงวันที่ 25 ร ฎา ม 2562 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด
นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับโ รง าร
ริม ราง วั ดิ ารทาง ัง มใ แ ผูพิ ารและทุพพลภาพ
โ รง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ัง มแ ผูดอยโอ า ทาง
ัง ม และโ รง าร ราง ลั ประ ันรายไดใ แ ผู ูงอายุ
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 81)
ํารองจาย
- พื่อ ํารองจาย ป็นรายจายที่ตั้งไว พื่อใชจาย รณีฉุ ฉินที่มี
าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปัญ า วาม ดือนรอน อง
ประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น และใน ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนทองถิ่นอื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ ออง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313. 4 /ว

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:29

667 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545 รื่อง ารชวย ลือ
ประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ รป รอง วนทองถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลา ม 2554 รื่อง ารชวย ลือผูประ บ
อุท ภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไ ล ลา และน้ําลนตลิ่ง
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารใชจายงบ
ประมาณ พื่อชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 ม รา ม 2558 รื่อง าร ตรียม
ารป้อง ันและแ ไ ปัญ าภัย นาว
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑและวิธี ารปฏิบัติ
ํา รับอง รป รอง วนทองถิ่นใน ารชวย ลืออง ร
ป รอง วนทองถิ่นอื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
ลงวันที่ 8 มีนา ม 2560
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561 รื่อง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ าไฟป่า
และ มอ วัน ป 2561
9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2560 รื่อง าร
ตรียม ารป้อง ันและแ ไ ปัญ าป้อง ันอุท ภัย น้ําทวมฉับ
พลัน น้ําป่าไ ล ลา และดินถลม ป 2560
10) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
11) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 ิง า ม 2560
12) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560
13) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
14) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท

นา : 178/181

นา : 179/181
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0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 91)
รายจายตาม อผู พัน
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560 รื่อง ารดํา นินงาน องทุน วั ดิ าร
ชุมชน
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 ิง า ม 2553 รื่อง แนวทาง นับ นุน ารดํา นิน
งาน องทุน วั ดิ ารชุมชน ององ รป รอง วนทองถิ่น
( อง วั ดิ าร ัง ม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 81)
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ

วันที่พิมพ : 27/4/2564 15:20:29

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทอง
ถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารตั้งงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561
4) ประ าศ ณะ รรม าร าร ระจายอํานาจใ แ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นุน ององ าร
บริ ารจัง วัด ทศบาล และอง ารบริ าร วนตําบลใน ารใ
บริ าร าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
5) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ
รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ อง รป รอง วนทองถิ่น
ดํา นินงานและบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
6) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ
รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ อง รป รอง วนทองถิ่นดํา
นินงานและบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ
รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ อง รป รอง วนทองถิ่นดํา
นินงานและบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ ในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 82)
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งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ อง าราช าร
วนทองถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ า
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดย ํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 1 องประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําป ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ย วนพันธบัตร งิน ู งินที่มีผูอุทิศ
ใ / งินบริจา และ งินอุด นุน)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบํา น็จบํานาญ า
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฎา ม 2560
4) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 ันยายน 2562 รื่อง ซั
ซอมแนวทาง าร ง งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร
วนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
( ํานั ปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 101)

จํานวน

177,614 บาท

