ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย
อา ภอ ทับ ลอ จัง วัดพิจิตร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,828,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,310,820 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,635,320 บาท

รวม

3,416,760 บาท

จานวน

532,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละรองนาย อง าร
บริ าร วนตาบลตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน าตอบ
ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร นาย อง าร
บริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 ละ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย ราย
ละ อียดดังนี้
1) งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 21,120
บาท จานวน 12 ดือน
2) งิน ดือนรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 11,610
บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน

นา : 2/46

วันที่พิมพ : 4/9/2562 10:17:49

งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนประจาตา นง องนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน าตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยาง
อื่น องนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 ละ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียดดังนี้
1) าตอบ ทนประจาตา นงนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือน
ละ 1,900 บาท จานวน 12 ดือน
2) าตอบ ทนประจาตา นงรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา
ดือนละ 950 บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษ องนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละรอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
ดือน งิน าตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554 ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 ละ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย
รายละ อียดดังนี้
1) าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 1,900
บาท จานวน 12 ดือน
2) าตอบ ทนพิ ศษรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือน
ละ 950 บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน
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งิน าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตาบล

จานวน

90,720 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน าตอบ ทน ละประโยชน
ตอบ ทนอยางอื่น องนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2
ละ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียดดังนี้
1) าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือน
ละ 7,560 บาท จานวน 12 ดือน
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
จานวน

2,702,760 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน าตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทน
อยางอื่น องนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 ละ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียดดังนี้
1) าตอบ ทนประธาน ภาฯ ในอัตรา ดือนละ 11,610 บาท จานวน 12
ดือน
2) าตอบ ทนรองประธาน ภาฯ ในอัตรา ดือนละ 9,500 บาท จานวน 12
ดือน
3) าตอบ ทน ล าน าร ภาฯ ในอัตรา ดือนละ 7,560 บาท จานวน 12
ดือน
4) าตอบ ทน มาชิ ภาฯ ในอัตรา ดือนละ 7,560 บาท จานวน 26
อัตรา จานวน 12 ดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,218,560 บาท

จานวน

2,597,480 บาท

งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ าตอบ ทนราย ดือน รือ งิน
พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ งิน ดือน จานวนอัตราตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง
ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติม ถึง
ปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

16,440 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตราตามที่ปรา
ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่ ไ
พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง

จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงปลัดอง าร
บริ าร วนตาบลรองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ละ ัว นา านั
ปลัด จานวน 3 อัตรา โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,208,640 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ตาม
ที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน)โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

144,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่
ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติม ถึงปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช าร อัน ปนประโยชน อง ร
ป รอง วนทองถิ่น ชน าออ อ อบใน าร อบ ง ัน ัด ลือ รือจาย
ปน งิน าตอบ ทนอื่น ๆ ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ฎ มาย ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน บ ล รือ ณะ รรม ารที่ไดรับ าร ตงตั้งใ มี
นาที่ใน ารดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ด ตามพระ
ราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ .
.0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561

รวม

2,962,000 บาท

รวม

412,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ โดย
ลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติ
งานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั
งาน รือโดยลั ษณะงานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
จานวน

192,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ
าราช าร วนทองถิ่น มี ิทธิ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ถึงปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ผบริ าร พนั งาน วนทอง
ถิ่น ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบตรพนั งาน วนทองถิ่น ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 ถึงปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง

นา : 6/46

วันที่พิมพ : 4/9/2562 10:17:49

ค่าใช้สอย

รวม

1,530,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ
รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด ิ่งปฏิ ล าระวางบรรท า ชา
ทรัพย ิน (ย วน า ชาบาน) รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย
พร าวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ า
ธรรม นียมตาง ๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา า
จาง มาบริ าร าป าพาด ายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ราช ารไดใช
บริ ารไฟฟ้า รวมถึง าติดตั้ง มอ ปลง รื่องวัด ละอป รณไฟฟ้า ซึ่ง ปน
รรม ิทธิ์ อ ารไฟฟ้า าจาง มา ดิน าย ละติดตั้งอป รณไฟฟ้า พิ่ม
ติม าธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า าร
ยาย ตไฟฟ้า ารบารงรั ษา รือซอม ซมระบบไฟฟ้า าใชจายตาง ๆ ใน
ารติดตั้งโทรศัพท ย วน าต า า า รื่อง โทรศัพทพวงภายใน ละ
รื่อง โทรศัพทภายใน าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตาง ๆ รวมถึง ารับ
วาร าร นัง ือพิมพ รือ อ ารทางวิชา าร ฯลฯ ละ าใชจายตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ละ ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อยวั ด ละ า
าธารณปโภ ฯลฯ
- าจาง มาบริ าร ชน าจาง มาบริ ารทา วาม ะอาด ทา วน ยาม ับ
รถยนต ละ าจาง มาอื่นๆ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

150,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน ารับรองใน ารตอนรับบ ล รือ ณะบ ล พื่อจาย ปน า
อา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ อ าร ละ าใชจายที่ ี่ยว นื่องใน
าร ลี้ยงรับรอง รวมทั้ง าบริ าร ละ าใชจายอื่น ซึ่งจา ปนตองจาย ี่ยว ับ
ารรับรอง รือตอนรับบ ล รือ ณะบ ลที่มานิ ทศตรวจ ยี่ยม รือ
ทัศนศึ ษา ฯลฯ โดยตั้งจายตาม ณฑ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 ในอัตราไม
ินปีละรอยละ 1 องรายไดจริงในปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได
งินอด นน งิน งินจาย าด ะ ม ละ งินที่มีผอทิศใ
- พื่อจาย ปน า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร
รือ ณะอน รรม ารที่ไดรับ าร ตงตั้งตาม ฎ มาย พื่อจาย ปน า
อา าร รื่องดื่มตาง ๆ รื่องใชใน าร ลี้ยงรับรอง ละ าบริ ารอื่น ๆ ซึ่งจา
ปนตองจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาทองถิ่น รือ ณะ
รรม าร รือ ณะอน รรม าร ที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ
รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วางอง ร
ป รอง วนทองถิ่น ับอง รป รอง วนทองถิ่น โดยตั้งตาม ณฑ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548
- าใชจายใน ารจัด ิจ รรมโ รง าร ฉลิมพระ ียรติ ละ นับ นน
โ รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรม
ละโ รง าร ฉลิมพระ ียรติ ารดา นิน าร รือ นับ นนโ รง ารอัน นื่อง
มาจา พระราชดาริ องพระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวภมิพลอดลย ดช ม ด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี ลวง พระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง ร
ณบดินทร ทพยวราง รฯ ละ ม ด็จพระนาง จาฯพระบรมราชินี
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจบัน
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าใชจายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตาง ๆ ใน าร ลือ ตั้งนาย อง ารบริ าร วนตาบล
าทราย ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล าทราย รณี รบ
วาระ รือ ลือ ตั้งซอม ตามที่ ณะ รรม าร ลือ ตั้ง า นด
าใชจายอื่น

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายอื่น ๆ ชน า อง วัญ องรางวัล รือ งินรางวัลใน าร
จัดงาน ิจ รรมตาง ๆ ที่มี วามจา ปน ละ วาม มาะ ม าพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลาพวง รีด า รับพิธี าร วัน า ัญตาง ๆ
ตามวาระ ละโอ า ที่จา ปน า ินไ ม รือ าชดใช วาม ีย าย (ประ ัน
รถยนต)
าใชใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร วนทอง
ถิ่น พนั งานจาง ณะผบริ าร มาชิ ภาฯ ละ จา นาที่อื่น าฝึ
อบรม ัมมนา พื่อ พิ่ม วามร ละประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงานราช าร
ารังวัดออ รือตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน ารังวัดออ รือตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง องที่
าธารณประโยชนภายในตาบล
าบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ ละ าซอม ซมบารงรั ษายานพา นะ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั
ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง
ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปี ในลั ษณะ าใช อยวั ด ละ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ

รวม

630,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปน
วั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไมบรรทัด ยางลบ ลิป ป๊ ็ม
มด ทป บบใ ระดาษ ารบอน ระดาษไ ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟ้ม มด บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถพื้นตะ รง
อ าร น้าดื่ม รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ ญ จ รื่อง ย็บ
ระดาษ พระบรมฉายาลั ษณ ระดาน ไวทบอรด มลี่ มานปรับ ง รื่อง
านวณ ล ฯลฯ
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดไฟฟ้า ละวิทยประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่
จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชนฟิว ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า อน ดน ซอร บร อร า ลอด
ฟลออ ร ซนซ รื่องตัด ระ ไฟฟ้าอัตโนมัติ ปอรตไลท ฯลฯ
วั ดงานบานงาน รัว
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่
จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ปรง ไม
วาด ถวย ชาม ชอน อม วน้า จานรอง ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ถัง
น้า ระติ น้ารอน ระติ น้า ็ง ฯลฯ
วั ดยานพา นะ ละ น ง
จานวน

100,000 บาท

วั ด านั งาน

พื่อจาย ปน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทราย
จาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน น้า ลั่น าย
ไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว ทียนไ วง นอต ร ประ จปา
ตาย ประ จ ลื่อน ัญญาณไฟฉ ฉิน ประ จตาง ๆ ฯลฯ
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทราย
จาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน จาระบี น้ามัน รื่อง ฯลฯ านวณตั้งงบ
ประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย ประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า
าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ
วั ด าร ษตร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดทาง าร ษตร ชน รรไ รตัด ิ่ง ยา าจัด
มลง าจัดวัชพืช ปย ฯลฯ
วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดโฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทราย
จาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ระดาษ
ียนโป ตอร พ ัน ละ ี ฟิลม รป ี รือ าวดา ที่ไดจา ารลาง
อัด ยาย ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง อง
ที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจานรอง
บันทึ อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ
วั ด รื่องดับ พลิง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด รื่องดับ พลิง ชนิดผง มี ง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลืองตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปน
วั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

390,000 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไฟฟ้า านั งาน , าไฟฟ้า ียงไร าย, าไฟฟ้าติดตั้ง
ลอง CCTV านวณตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จาย ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ
าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปา านั งานอง ารบริ าร วนตาบล าทราย
าบริ ารโทรศัพท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าโทรศัพท รวมถึง าโทรศัพท ลื่อนที่ ละรวมถึง าใชจาย พื่อ
ใ มาซึ่งบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน าร
ชา รื่อง า ชา มาย ล โทรศัพท าบารง ายโทรศัพท ฯลฯ
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าฝา ง าโทร ล าธนาณัติ าซื้อดวงตราไปรษณีย รือ
อื่นๆ ใน ิจ าร ององ ารบริ าร วนตาบล
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,693,500 บาท

รวม

3,593,500 บาท

จานวน

4,500 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ่ยี ว ารใชระบบอิน ตอร น็ต ละ า ื่อ ารตาง ๆ า
โทรภาพ า ท ล็ ซ าวิทย ื่อ าร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ าอี้ านั งานมีพนั พิง
- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ าอี้ านั งาน บบมีพนั
พิง จานวน 3 ตัวๆละ 1,500 บาท
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รภัณฑยานพา นะ ละ น ง
าจัดซื้อรถบรรท ดี ซล

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ ลอง CCTV พรอมติดตั้ง โดยมี ณลั ษณะ
ที่ ปนไปตามที่ ระทรวง ท โนโลยี าร น ทศ ละ าร ื่อ าร า นด ลอง
โทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมมมอง งที่ า รับติดตั้งภายนอ อา าร
จานวน 8 ตัว พรอมอป รณบันทึ ภาพผาน รือ าย บบ 8 ชอง อป รณ
ระจาย ัญญาณ นาด 8 ชอง โทรทัศน LED นาด 32 นิ้ว จอ ดง
ภาพ นาดไมนอย วา 21.5 นิ้ว พรอมอป รณอื่นๆที่ ี่ยว อง ปรา ฎใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จา น รภัณฑตามตัวอยาง ารจา น
ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
าใชจายใน ารจัดซื้อ ลองวงจรปิด (cctv) พรอมติดตั้ง มที่ 4 บาน าทราย จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อรถบรรท ดี ซล นาด 6 ตัน 6 ลอ บบบรรท น้า จน้า
ไดไมนอย ลาว 6,000 ลิตร โดยมี ณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รภัณฑ านั งบประมาณ 2561 ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นาที่ 141 ลาดับที่ 25
รภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
าใชจายใน ารจัดซื้อ ลองวงจรปิด (cctv) พรอมติดตั้ง มที่ 2 บานวัง ดง

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ ลอง CCTV พรอมติดตั้ง โดยมี ณลั ษณะ
ที่ ปนไปตามที่ ระทรวง ท โนโลยี าร น ทศ ละ าร ื่อ าร า นด ลอง
โทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมมมอง งที่ า รับติดตั้งภายนอ อา าร
จานวน 8 ตัว พรอมอป รณบันทึ ภาพผาน รือ าย บบ 8 ชอง อป รณ
ระจาย ัญญาณ นาด 8 ชอง โทรทัศน LED นาด 32 นิ้ว จอ ดง
ภาพ นาดไมนอย วา 21.5 นิ้ว พรอมอป รณอื่นๆที่ ี่ยว อง ปรา ฎใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จา น รภัณฑตามตัวอยาง ารจา น
ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รภัณฑงานบานงาน รัว
าจัดซื้อต ย็น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ย็น นาด 9 ิวบิ ฟต จานวน 1 ตๆ
ละ 14,700 บาท โดยมี ณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ 2561 ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นาที่ 134 ลาดับที่ 35

จานวน

14,700 บาท
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าจัดซื้อถังตมน้าไฟฟ้า

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับประมวลผล บบที่ 2 (จอ ดง
นาดภาพไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 2 รื่อง รื่องละ 30,000 บาท ปน
งิน 60,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑรา า ลาง ละ
ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ระทรวงดิจิ
ทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัม มปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นาที่ 133 ลาดับที่ 28
าจัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
จานวน

4,300 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อถังตมน้าไฟฟ้า ล ลอรน้ารอน
ไฟฟ้า 14 ลิตร จานวน 1 ถัง ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นาที่ 136 ลาดับที่ 46
รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร

พื่อจาย ปน า รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ จานวน 1 รื่อง รา า 4,300 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑ
รา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรฉบับ ดือน
มีนา ม 2562 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัม มปรา ฎใน ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 130 ลาดับที่ 10
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง รภัณฑ (รายจาย พื่อซอม
ซมบารงรั ษาโ รง ราง อง รภัณฑ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึง าซอม ซม
บารงตามป ติ รือ าซอม ลาง)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
-อด นนที่ทา ารป รองอา ภอทับ ลอ
พื่อจายอด นนที่ทา ารป รองอา ภอทับ ลอ ตามโ รง าร จัด
งานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,537,580 บาท

รวม

1,814,480 บาท

รวม

1,814,480 บาท

จานวน

1,279,040 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ าตอบ ทนราย ดือน รือ งิน
พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ งิน ดือน จานวนอัตราตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง
ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติม ถึง
ปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

42,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตราตามที่ปรา
ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่ ไ
พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงผอานวย าร อง
ลัง อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา โดย านวณตั้งจายไว
จานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

378,840 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ตาม
ที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน)โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

72,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่
ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติม ถึงปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

556,000 บาท

รวม

196,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช าร อัน ปนประโยชน อง ร
ป รอง วนทองถิ่น ชน าออ อ อบใน าร อบ ง ัน ัด ลือ รือจาย
ปน งิน าตอบ ทนอื่น ๆ ที่มี ิทธิ ไดตามระ บียบ ฎ มาย ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน บ ล รือ ณะ รรม ารที่ไดรับ าร ตงตั้งใ มี
นาที่ใน ารดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ด ตามพระ
ราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ .
.0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ โดย
ลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติ
งานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั
งาน รือโดยลั ษณะงานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559
า ชาบาน
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ
าราช าร วนทองถิ่น มี ิทธิ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ถึงปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

40,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ พนั งาน วนทองถิ่น ที่มี ิทธิ
ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
องบตรพนั งาน วนทองถิ่น ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ถึง
ปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง

นา : 16/46

วันที่พิมพ : 4/9/2562 10:17:49

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจบัน
าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

60,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง
- พื่อจาย ปน าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง าจาง มาทางานตาง ๆ
า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าถาย อ าร าบริ ารติด
ตั้ง รื่องใช านั งาน าจาง มาอื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร วนทอง
ถิ่น พนั งานจาง ละ จา นาที่อื่น าฝึ อบรม ัมมนา พื่อ พิม่ วามร ละ
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงานราช าร
าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัฑณ พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย
วั ด ละ า าธารณปโภ

จานวน

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่
จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไมบรรทัด ยางลบ ลิป ป๊ ็ม
มด ทป บบใ ระดาษ ารบอน ระดาษไ ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟ้ม มด บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถพื้นตะ รง
อ าร น้าดื่ม รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ ญ จ รื่อง ย็บ
ระดาษ พระบรมฉายาลั ษณ ระดาน ไวทบอรด มลี่ มานปรับ ง รื่อง
านวณ ล ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง อง
ที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจานรอง
บันทึ อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

167,100 บาท

รวม

117,100 บาท

จานวน

3,000 บาท

วั ด านั งาน

าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปน าไปรษณีย โทร ล ธนาณัติ าดวงตราไปรษณีย รืออื่นๆ ที่ใช
ในราช าร ององ ารบริ าร วนตาบล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ าอี้ านั งานมีพนั พิง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้ านั งาน บบมีพนั พิง องผ
บริ าร จานวน 1 ตัว จานวน 3,000 บาท
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าจัดซื้อต ็บ อ าร บบ 2 บานประต

จานวน

16,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ็บ อ าร บบ 2 บานประต จานวน 3 ลังๆ
ละ 5,500 บาท โดยมี ณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ 2561 ละตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ ) ปรา ฏใน
ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นาที่ 130 ลาดับที่ 11
าจัดซื้อต ล็ บบ 4 ลิ้นชั

จานวน

31,600 บาท

จานวน

66,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ บบ 4 ลิ้นชั จานวน 4 ตๆละ 7,900 บาท รวม
ปน งิน 31,600 บาท โดยมี ณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ
านั งบประมาณ 2561 ละตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ
) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) นาที่ 135 ลาดับที่ 42
รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ อมพิว ตอร า รับประมวลผล บบ
ที่ 1 จานวน 3 รื่องๆ 22,000 บาท (จอ ดงภาพไมนอย วา 19 นิ้ว) โดยมี
ณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอรฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัม ม
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 130 ลาดับที่ 12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง รภัณฑ ชน รื่องปรับ
อา าศ รื่อง อมพิว ตอร ละ รภัณฑอื่น ๆ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มาบริ าร จา นาที่รั ษา วามปลอดภัย พนั งานดับ
พลิง ใน ารด ลทรัพย ิน องทางราช าร ละงานอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน ารจัดทาโ รง ารป ป้อง ถาบัน องชาติ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน ารตามโ รง ารป ป้อง ถาบัน องชาติ
าใชจายใน าร ริม ราง วามปรองดอง มานฉันทในชมชน

จานวน

50,000 บาท

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

าใชจาย าร วบ มไฟป่า

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ันไฟป่า ารรณรง
ประชา ัมพันธ าร วบ มไฟป่า ารดา นิน ารป้อง ันไฟป่า ละดับไฟ
ป่า ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
าใชจายใน ารบริ ารจัด ารงาน ิจ รรม อปพร.

จานวน

200,000 บาท

รวม

2,454,620 บาท

รวม

1,597,520 บาท

รวม

1,597,520 บาท

จานวน

1,067,540 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ าตอบ ทนราย ดือน รือ งิน
พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ งิน ดือน จานวนอัตราตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง
ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติม ถึง
ปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน ารตามโ รง าร ริม ราง วาม
ปรองดอง มานฉันทในชมชน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปน าบริ ารจัด ารงาน ิจ รรมตาง ๆ อง อปพร. ชน าวั ด า
อบรมตาง ๆ าฝึ อบรมทบทวน อปพร. าตอบ ทนใน ารปฏิบัติงานตาม
วาระ ละโอ า ตาง ๆ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตราตามที่
ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
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งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน าวิทยฐานะ องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตราตามที่ปรา ฎใน
ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม
ติม) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

376,920 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ตาม
ที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน)โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

69,060 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่
ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติม ถึงปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน

รวม

690,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ โดย
ลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติ
งานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั
งาน รือโดยลั ษณะงานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ
าราช าร วนทองถิ่น มี ิทธิ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ถึงปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ พนั งาน วนทองถิ่น ที่มี ิทธิ
ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
องบตรพนั งาน วนทองถิ่น ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ถึง
ปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
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ค่าใช้สอย

รวม

450,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

าใชจาย ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ อง ยาวชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ อง ยาวชนใ ับนั
รียนใน ตตาบล าทราย
าใชจายใน ารจัดงานวัน ด็

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัด ิจ รรมวัน ด็ ใ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง ดง ละ ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บาน าพระ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจบัน
าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร วนทองถิ่น พนั งานจาง ละ
จา นาที่อื่น าฝึ อบรม ัมมนา ตามที่ นวยงานราช าร รือ นวย
งานราช ารรวม ับ อ ชนจัดฝึ อบรม ัมมนา พื่อ พิ่ม วามร ละ
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติราช าร
าใชจายใน ารพัฒนา รผด ล ด็ องศนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง าจาง มาทางานตาง ๆ
า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าถาย อ าร าบริ ารติด
ตั้ง รื่องใช านั งาน ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารพัฒนา รผด ล ด็ องศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
าพระ ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง ดง
าใชจายใน ารพัฒนาอง วามร ละศึ ษาดงาน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารพัฒนาอง วามรศึ ษาดงาน อง
พนั งาน ล จาง มาชิ ผบริ าร ผนาชมชน ละบ ลอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง

จานวน

200,000 บาท
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าบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปน
วั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน
ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไมบรรทัด ยางลบ ลิป ป๊ ็ม
มด ทป บบใ ระดาษ ารบอน ระดาษไ ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟ้ม มด บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถพื้นตะ รง
อ าร น้าดื่ม รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ ญ จ รื่อง ย็บ
ระดาษ พระบรมฉายาลั ษณ ระดาน ไวทบอรด มลี่ มานปรับ ง รื่อง
านวณ ล ฯลฯ
วั ดงานบานงาน รัว
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่
จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ปรง ไม
วาด ถวย ชาม ชอน อม วน้า จานรอง ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น ถังน้า
ระติ น้ารอน ระติ น้า ็ง ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัณฑ พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย
วั ด ละ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง อง
ที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจานรอง
บันทึ อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไฟฟ้า องศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง ดง ละศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน าพระ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จาย ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

10,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ปน าฝา ง าโทร ล าธนาณัติ าซื้อดวงตราไปรษณีย รือ
อื่นๆ ที่ใชใน ิจ าร ององ ารบริ าร วนตาบล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

167,100 บาท

รวม

137,100 บาท

จานวน

110,800 บาท

จานวน

22,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ
พื่อจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ระบบ Inverter) พรอมติด
ตั้ง นาด 36,000 BTU จานวน 2 รื่องๆละ 55,400 บาท ปน
งิน 110,800 บาท โดยมี ณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั
งบประมาณ 2561 ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) นาที่ 132 ลาดับที่ 27
รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับประมวลผล บบ
ที่ 1 จานวน 3 รื่องๆ 22,000 บาท (จอ ดงภาพไมนอย วา 19 นิ้ว) โดยมี
ณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอรฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัม ม
ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 130 ลาดับที่ 14
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าจัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ

จานวน

4,300 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,915,260 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,607,260 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

401,960 บาท

จานวน

147,160 บาท

พื่อจาย ปน า รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ จานวน 1 รื่อง รา า 4,300 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑ
รา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรฉบับ ดือน
มีนา ม 2562 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัม มปรา ฎใน ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 130 ลาดับที่ 15
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง รภัณฑ ชน รื่องปรับ
อา าศ รื่อง อมพิว ตอร ละ รภัณฑอื่น ๆ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
- าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว)
พื่อจาย ปน า ื่อ าร รียน าร อน วั ด ารศึ ษา ละ รื่อง ลนพัฒนา าร
ด็ ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง อัตรา นละ 1,700 บาท จัด รร า รับ ด็
ปฐมวัย (อาย 2-5 ปี)
- า นัง ือ รียน
พื่อจาย ปน า นัง ือ รียน า รับ ด็ ล็ อัตรา นละ 200 บาทตอปี จัด
รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี)
- าอป รณ าร รียน
พื่อจาย ปน าอป รณ าร รียน า รับ ด็ ล็ นละ 200 บาทตอปี จัด รร
า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี)
- า รื่อง บบนั รียน
พื่อจาย ปน า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาทตอปี จัด รร า รับ
ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี)
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน
พื่อจาย ปน า นัง ือ รียน า รับ ด็ ล็ อัตรา นละ 430 บาทตอปี จัด รร
า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี)
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าอา าร ลางวัน ด็ นั รียน

จานวน

254,800 บาท

รวม

1,205,300 บาท

จานวน

1,205,300 บาท

รวม

2,308,000 บาท

รวม

2,308,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้นประถมศึ ษาปี
ที่ 6 จานวน 200 วัน
อด นนโรง รียนบาน าพระ
จานวน

588,000 บาท

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้นประถมศึ ษาปี
ที่ 6 จานวน 200 วัน
อด นนโรง รียนวัดวัง ดง
จานวน

872,000 บาท

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้นประถมศึ ษาปี
ที่ 6 จานวน 200 วัน
อด นนโรง รียนวัดวัง ิน พลิง
จานวน

368,000 บาท

พื่อจาย ปน าอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอง ารบริ าร วน
ตาบล าทราย จานวน 245 วัน
ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ปน าจัดซื้ออา าร ริม (นม) า รับ ด็ อนบาลถึงประถมศึ ษาปี
ที่ 4 โรง รียน ัง ัด านั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ึ้นพื้นฐาน ( พฐ) ละ
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ตอง ารบริ าร วนตาบล าทราย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
อด นนโรง รียนบาน าน ยง

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้นประถมศึ ษาปี
ที่ 6 จานวน 200 วัน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

608,520 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

328,520 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

178,520 บาท

จานวน

21,420 บาท

จานวน

107,100 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ซีน ละอป รณใน ารฉีด พื่อป้อง ัน ละ วบ มโร
พิษ นั บา ในโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั
บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจฬาภรณ
วลัยลั ษณ อั รราช มารี ในอัตราตัวละ 30 บาท ตามที่อง รป รอง วน
วนทองถิ่น ารวจ อมลจานวน นั มว ทั้งที่มี จา อง ละไมมี จา อง ตาม
นัง ือดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง
ซั ซอม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 งินอด นนทั่วไปดาน าธารณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
าใชจาย ารดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉ ฉิน
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
- พื่อจาย ปน าจาง มา ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตาม
โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั บา ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช
มารี ในอัตราตัวละ 6 บาท ตามที่อง รป รอง วนทองถิ่น ารวจ อมล
จานวน นั มว ทั้งที่มี จา อง ละไมมี จา อง ตาม นัง ือดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 2072ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่องซั ซอม นวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปดาน
าธารณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจาย ารดา นิน ารป้อง ัน ละ วบ มโร พิษ นั บา

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม ารดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ
าร พทยฉ ฉิน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- าใชจายใน ารจัดซื้อ าร มี าจัด มลง ละยงลายฯ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ าร มี าจัด มลง ละยงลายฯ
- าใชจายใน ารจัดซื้อวั ซีนป้อง ันโร ไ วัดใ ญ ายพันธใ ม ละ าใช
จายใน ารป้อง ันโร อื่น ๆ

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

รวม

2,604,809 บาท

รวม

915,860 บาท

รวม

915,860 บาท

จานวน

533,720 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละ าตอบ ทนราย ดือน รือ งิน
พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ งิน ดือน จานวนอัตราตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง
ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติม ถึง
ปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

21,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตราตามที่ปรา
ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่ ไ
พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงผอานวย าร อง
ชางอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา โดย านวณตั้งจายไว
จานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

300,960 บาท

งินอด นน อ ชน
อด นน ณะ รรม าร มบาน
พื่อจายอด นน ณะ รรม าร มบานใน ตอง ารบริ าร วนตาบล า
ทราย พื่อดา นิน าร ับ ลื่อนโ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ใน
ิจ รรมตาง ๆ ใ มี วาม มาะ ม ับปญ า ละบริบท องพื้นที่ มบาน
ละ 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ตาม
ที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน)โดย านวณตั้งจายไว 12 ดือน
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

17,880 บาท

รวม

790,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ โดย
ลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้น
นอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติ
งานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั
งาน รือโดยลั ษณะงานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ ทน
ตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบลดวย ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ
าราช าร วนทองถิ่น มี ิทธิ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ถึงปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่
ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติม ถึงปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ พนั งาน วนทองถิ่น ที่มี ิทธิ
ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
องบตรพนั งาน วนทองถิ่น ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ถึง
ปจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
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ค่าใช้สอย

รวม

550,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจบัน
าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
- พื่อจาย ปน าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง าจาง มาทางานตาง ๆ
า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าถาย อ าร าบริ ารติด
ตั้ง รื่องใช านั งาน ฯลฯ
- พื่อจาย ปน าออ บบ ละ วบ มงาน อ ราง ตาม นัง ือที่ มท.0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ าจาง มา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ละตาม นัง ือที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง รือ ารจา น ประ ภทรายจาย ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร วนทอง
ถิ่น พนั งานจาง ละ จา นาที่อื่น าฝึ อบรม ัมมนา พื่อ พิม่ วามร ละ
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงานราช าร
าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัณฑ พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ละ าซอม ซมบารงรั ษายานพา นะ านวณตั้งงบ
ประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณ
รายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ

จานวน

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปน
วั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไมบรรทัด ยาง
ลบ ลิป ป๊ ็ม มด ทป บบใ ระดาษ ารบอน ระดาษไ ลวด ย็บ
ระดาษ าว ฟ้ม มด บบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถพื้นตะ รง
อ าร น้าดื่ม รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ ญ จ รื่อง ย็บ
ระดาษ พระบรมฉายาลั ษณ ระดาน ไวทบอรด มลี่ มานปรับ ง รื่อง
านวณ ล ฯลฯ
วั ด อ ราง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณ
ประ อบ ละอะไ ลตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปน
วั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ไมน้ามันทา
ไม ทิน นอร ี ปรงทา ี ปน ซี มนต ปน าว ทราย อิฐ ซี มนต
บล็อ ัง ะ ี ตะป ิน อน ีม ล็ น ียว นาด ล็ อป รณ
ประปา ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

50,000 บาท

วั ด านั งาน

พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น ปลือง วั ด
อป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง อง
ที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจาน
รองบันทึ อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ

นา : 31/46

วันที่พิมพ : 4/9/2562 10:17:49

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

115,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

783,949 บาท

รวม

783,949 บาท

จานวน

783,949 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ล็ บบ 2 บานประต
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ บบ 2 บานประต จานวน 2 ตๆละ 5,500 บาท
โดยมี ณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ 2561 ละตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ ) จา ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผนที่ 130 ลาดับที่ 13
รภัณฑ อ ราง
าจัดซื้อต ชื่อม บบพ พา
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ชื่อม บบพ พา จานวน 1 ตๆละ 4,000 บาท จา ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผนที่ 129 ลาดับที่ 4
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง รภัณฑ (รายจาย พื่อซอม
ซมบารงรั ษาโ รง ราง อง รภัณฑ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึง าซอม ซม
บารงตามป ติ รือ าซอม ลาง)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
อด นน ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอา ภอทับ ลอ
พื่ออด นน ารไฟฟ้า วนภมิภา ทับ ลอใน าร ยาย ตไฟฟ้าภายในตาบล
าทราย อา ภอทับ ลอจัง วัดพิจิตร
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

5,561,050 บาท

งบลงทุน

รวม

5,561,050 บาท

รวม

5,561,050 บาท

จานวน

538,400 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนนดินใ ม ซอย 2 ถึง ลัง าทราย พรอมวาง
ทอ มที่ 10 บาน าทราย ถนน วาง 4 มตร ยาว 610 มตร ง
ฉลี่ย 1 มตร พรอมวางทอ นาด 0.80 มตร จานวน 5 จด 30 ทอน พรอม
ติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบอง าร
บริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นาที่ 69 ลาดับที่ 83
โ รง าร อ รางถนนดิน มที่ 13 บาน าะ วลาประดา
จานวน

182,200 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนนดิน ลังวัด าะ วลาประดา มที่ 13 ถนน
วาง 4 มตร ยาว 140 มตร นา ฉลี่ย 1.50 มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว
ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบอง ารบริ าร วน
ตาบล าทราย า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นาที่ 73 ลาดับที่ 103
โ รง าร อ รางทอลอด ลี่ยม มที่ 10 บาน าทราย

จานวน

302,400 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางทอลอด ลี่ยม มที่ 10 บาน าทราย ซอยโรง ลอ
พระ โดยใชทอลอด ลี่ยม ริม ล็ นาด 2.10 X 2.10 X 8
มตร จานวน 1 ง จานวน 2 ชองทาง พรอมติดป้ายชั่ว ราว ละป้าย
โ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตามตาม บบ รมโยธาธิ าร า นด) ปรา ฏ
ใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) นาที่ 80 ลาดับที่ 135
โ รง าร อ รางระบบประปา มบาน มที่ 2 บานวัง ดง

จานวน

401,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ รางถนนดิน มที่ 10 บาน าทราย ซอย 2

พื่อจาย ปน า อ รางระบบประปา มบาน มที่ 2 บานวัง ดง
อ รางระบบประปา นาด ล็ อถัง ล็ บบทรง อบ ลี่ยม นาด วาม
จ 12 ล บาศ มตร ง 12 มตร พรอมติดตั้งถัง รอง นิม ล็ า ร็จรปทรง
ระบอ งานฐานรา ถังประปาพรอมติดตั้งอป รณที่ ี่ยว อง ติดตั้งป้ายชั่ว
ราว ละป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบมาตรฐานระบบ
ประปา วามจ 12 ล บาศ มตร รมทรัพยา รน้าบาดาล ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) นาที่ 57 ลาดับที่ 29
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โ รง าร อ รางระบบประปา มบาน มที่ 3 บานลาประดา

จานวน

473,500 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางระบบประปา นาด ล็ อถัง ล็ บบทรง อบ
ลี่ยม นาด วามจ 12 ล บาศ มตร ง 12 มตร พรอมติดตั้งถัง รอง นิม
ล็ า ร็จรปทรง ระบอ งานฐานรา ถังประปาพรอมติดตั้งอป รณที่ ี่ยว
อง ,งานระบบทอ มน งน้า นาด 2 นิ้วระยะทาง1,000 มตร ละติดตั้งป้าย
ชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบมาตรฐาน
ระบบประปา วามจ 12 ล บาศ มตร รมทรัพยา รน้าบาดาล) ปรา ฏใน
ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) นาที่ 59 ลาดับที่ 37
โ รง าร อ รางระบบประปา มบาน มที่ 9 บาน นองพงษ
จานวน

581,700 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางระบบประปา นาด ล็ อถัง ล็ บบทรง อบ
ลี่ยม นาด วามจ 12 ล บาศ มตร ง 12 มตร พรอมติดตั้งถัง รอง นิม
ล็ า ร็จรปทรง ระบอ งานฐานรา ถังประปาพรอมติดตั้งอป รณที่ ี่ยว
อง (งาน ด จาะบอบาดาล พรอมอป รณประ อบบอบาดาล นาด นผา
ศนย ลาง 6 นิ้ว มีปริมาณน้าไมนอย วา 5 ล บาศ มตร/ชั่วโมง งานฐานรา
ถังประปา งานระบบทอ มน งน้า นาด 2 นิ้วระยะทาง1,250 มตร ละติด
ตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ
มาตรฐานระบบประปา วามจ 12 ล บาศ มตร รมทรัพยา รน้า
บาดาล )ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) นาที่ 68 ลาดับ
ที่ 79
โ รง าร อ รางลาน ีฬาภายใน มบาน มที่ 12 บานวัง ดง นือ
จานวน

236,700 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางลาน ีฬาภายใน มบาน มที่ 12 บานวัง ดง นือ
นาด วาง 20.00 มตร ยาง 20.00 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไม
นอย วา 400 ตาราง มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว
ราว ละป้าย โ รง ารจานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ อบต. า
ทราย า นด) จา ผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 83 ลาดับ
ที่ 147
โ รง าร ด จาะบอบาดาล มที่ 2 ลมบานนางนิด อินทร
จานวน

227,790 บาท

- พื่อจาย ปน า ด จาะบอบาดาล จานวน 1 บอ นาด นผานศนย
ลาง 6 นิ้ว ทอ รบอ พีวีซี ไมนอย วา 80 มตร รือปริมาณน้าไมนอย
วา 5 ล บาศ มตร พรอม รื่อง บน้า บบจมน้า นาด 2 รงมา พรอม
อป รณติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด )ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) นาที่ 77 ลาดับที่ 120
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โ รง าร ด จาะบอบาดาล มที่ 2 บานวัง ดง ลมบานนาย มบัติ อง นทด จานวน

227,790 บาท

- พื่อจาย ปน า ด จาะบอบาดาล จานวน 1 บอ นาด นผานศนย
ลาง 6 นิ้ว ทอ รบอ พีวีซี ไมนอย วา 80 มตร รือปริมาณน้าไมนอย
วา 5 ล บาศ มตร พรอม รื่อง บน้า บบจมน้า นาด 2 รงมา พรอม
อป รณติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด )ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) นาที่ 77 ลาดับที่ 119
โ รง าร ด จาะบอบาดาล มที่ 5 บาน ลอง ดื่อ บริ วณบานนางนอย วงฉลาด จานวน

227,790 บาท

- พื่อจาย ปน า ด จาะบอบาดาล จานวน 1 บอ นาด นผานศนย
ลาง 6 นิ้ว ทอ รบอ พีวีซี ไมนอย วา 80 มตร รือปริมาณน้าไมนอย
วา 5 ล บาศ มตร พรอม รื่อง บน้า บบจมน้า นาด 2 รงมา พรอม
อป รณ ติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) นาที่ 84 ลาดับที่ 155
โ รง าร ด จาะบอบาดาล มที่ 6 บาน นองจะปราบ บริ วณบานนางยพิน ั จานวน
ทัด
- พื่อจาย ปน า ด จาะบอบาดาล จานวน 1 บอ นาด นผานศนย
ลาง 6 นิ้ว ทอ รบอ พีวีซี ไมนอย วา 80 มตร รือปริมาณน้าไมนอย
วา 5 ล บาศ มตร พรอม รื่อง บน้า บบจมน้า นาด 2 รงมา พรอม
อป รณ ,ติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) นาที่ 79 ลาดับที่ 129
โ รง าร ด จาะบอบาดาล มที่ 6 บาน นองจะปราบ บริ วณบานนาย มา จานวน
จันทรศรี
- พื่อจาย ปน า ด จาะบอบาดาล จานวน 1 บอ นาด นผานศนย
ลาง 6 นิ้ว ทอ รบอ พีวีซี ไมนอย วา 80 มตร รือปริมาณน้าไมนอย
วา 5 ล บาศ มตร พรอม รื่อง บน้า บบจมน้า นาด 2 รงมา พรอม
อป รณ ติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด )ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 79 ลาดับที่ 130

227,790 บาท

227,790 บาท
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โ รง ารปรับปรงถนนลาดยาง นวัง ิน พลิง- นองปาดมั่ง มที่ 11 , มที่ 14 จานวน
ชวงที่ 1
- พื่อจาย ปน าปรับปรงถนนลาดยาง บบพารา อ ฟลทติ อน รีต นวัง
ิน พลิง- นองปาดมั่ง มที่ 11, มที่ 14 ชวงที่ 1 โดยทา ารปรับปรงถนน
ลาดยางพารา อ ฟลทติ อน รีต นาดผิว
จราจร วาง 6 มตร ยาว 200 มตร นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
วา 1,200 ตราง มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้าย
โ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบอง ารบริ าร วนตาบล าทราย
า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 70 ลาดับ
ที่ 87
โ รง ารปรับปรงถนนลาดยาง นวัง ิน พลิง- นองปาดมั่ง มที่ 11 , มที่ 14 จานวน
ชวงที่ 2
- พื่อจาย ปน าปรับปรงถนนลาดยาง บบพารา อ ฟลทติ อน รีต นวัง
ิน พลิง- นองปาดมั่ง มที่ 11, มที่ 14 ชวงที่ 2 โดยทา ารปรับปรงถนน
ลาดยางพารา อ ฟลทติ อน รีต นาดผิวจราจร วาง 6 มตร ระยะ
ทาง 125 มตร นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 750 ตรา
ง มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย (รายละ อียดตาม
บบอง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 74 ลาดับที่ 107
โ รง ารปรับปรงผิวจราจรล รัง พรอมวางทอระบายน้า มที่ 7 บาน าพระ จานวน
ซอย 3
พื่อจาย ปน าปรับปรงผิวจราจรดวยล รังพรอมวางทอระบายน้าใน มบานที่
ชารด ีย าย ปน ลม ปนบอ วาง 4 มตร ยาวรวม 530 มตร รือมี
ปริมาณล รังไมนอย วา 275.60 ล บาศ มตร พรอมวางทอ
นาด 0.40 X 1.0 มตร จานวน 6 ทอน ติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร
จานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบอง ารบริ าร วนตาบล าทราย
า นด) จา ผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 65 ลาดับที่ 64
โ รง ารปรับปรงผิวจราจรล รัง มที่ 7 บาน าพระ
จานวน
พื่อจาย ปน าลงล รังปรับปรงถนนภายใน มบานที่ชารด ีย าย ปน ลม
ปนบอ วาง 4 มตร ยาวรวม 1,340 มตร รือมีปริมาณล รังไมนอย
วา 804 ล บาศ มตร พรอมบด นน 85% พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละ
ป้ายโ รง ารจานวน 1 ป้าย (ตาม บบอง ารบริ าร วนตาบล าทราย
า นด) จา ผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 64 ลาดับที่ 63
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585,000 บาท

365,400 บาท

105,400 บาท

285,500 บาท
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โ รง าร ป่าลางบอบาดาล มที่ 4 บาน าทราย ลมบาน ณมาลี

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ปน า ป่าลางพัฒนาบอบาดาล มที่ 4 บาน าทราย ลมบาน ณ
มาลี จานวน 2 บอ พื่อใ ประชาชนมีน้า ะอาดใช า รับอปโภ บริโภ อยาง
พียงพอ ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 59 ลาดับ
ที่ 40
โ รง าร ป่าลางบอบาดาล มที่ 7 บาน าพระ
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ปน า ป่าลางพัฒนาบอบาดาล มที่ 7 บาน า
พระ จานวน 3 บอ พื่อใ ประชาชนมีน้า ะอาดใช า รับอปโภ บริโภ
อยาง พียงพอ ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นาที่ 64 ลาดับที่ 61
โ รง ารวางทอทาง ามถนน ล. มที่ 12 บานวัง ดง นือ

จานวน

43,100 บาท

พื่อจาย ปน าวางทอ นาด 1.00 X 1.00 มตร จานวน 6 ทอน พรอม
ท ล. วาง 4 มตร ยาว 10 มตร นา 0.15 มตร (รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี ( พ.ศ.2561-2565) นาที่ 71 ลาดับที่ 95
โ รง ารวางทอ มนประปา มที่ 8 บาน าน ยง
จานวน

261,200 บาท

พื่อจาย ปน าวางทอ มนระบบประปา มที่ 8 บาน าน ยง โดยใชทอ PVC
นาด 2 นิ้ว ระยะทาง 3,200 มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้าย
โ รง าร จานวน 1 ป้าย ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) นาที่ 66 ลาดับที่ 69
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,359,760 บาท

รวม

509,760 บาท

รวม

509,760 บาท

จานวน

449,760 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ตาม
ที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปจจบัน)โดย านวณตั้งจายไว 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบ ทนพนั งานจาง

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่
ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ละที่
ไ พิ่ม ติม ถึงปจจบัน) โดย านวณตั้งจายไว 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

750,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารลดปริมาณ ยะในชมชน ใ วามร ับประชาชน
ราง ยะใ ิดมล า วบ ม ละ าจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ ภาพ
อนามัย วั ดิภาพ ละ ณภาพชีวิต องประชาชน
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มาบริ าร จา นาที่จัด ็บ ยะ ละงานอื่น ๆ ที่ ี่ยว
อง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารรณรง ัด ย ยะ

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัณฑ พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ ละ าซอม ซมบารงรั ษายานพา นะ านวณตั้งงบ
ประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณ
รายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อยวั ด ละ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทราย
จาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน น้า ลั่น าย
ไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว ทียนไ วง นอต ร ประ จปา
ตาย ประ จ ลื่อน ัญญาณไฟฉ ฉิน ประ จตาง ๆ ฯลฯ

รวม

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น ประ ภทราย
จาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามันจาระบี น้ามัน รื่อง ฯลฯ านวณตั้งงบ
ประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย ประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า
าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ
วั ดอื่น
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อถัง ยะชมชนใน ตตาบล าทราย พื่ออานวย วาม
ะดว ใ ประชาชนไดทา าร ัด ย ยะ ใ บาน มือง ะอาด รียบรอย
งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

515,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

490,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

490,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง รภัณฑ (รายจาย พื่อซอม
ซมบารงรั ษาโ รง ราง อง รภัณฑ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึง าซอม ซม
บารงตามป ติ รือ าซอม ลาง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง าร/ ิจ รรมดาน ารพัฒนา ตรี ละ รอบ รัว
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริมภาวะผนา ตรีในชมชน ละพัฒนา ตรีใน
ดานตาง ๆ ารใ วามร พื่อ ารพัฒนา รอบ รัว ละประชาชนใน
พื้นที่ าร ริม ราง ัมพันธภาพที่ดีระ วาง มาชิ ใน รอบ รัว ารป้อง ัน
ละ ไ ปญ า รอบ รัว าร ริม ราง วาม ม ็ง องบทบาท ตรี าร
ยติ วามรน รงใน รอบ รัว
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าใชจายใน ารปล ป่า รือทองถิ่นไทยรวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ียว

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารปล ป่า รือทองถิ่นไทยรวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี
ียว
าใชจายใน ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปญ ายา พติด

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารรณรง ฝึ อบรมใน ารป้อง ัน ละ ไ ปญ า
ยา พติดรวมทั้งวิธี ารบาบัดรั ษา ภายในตาบล าทราย
าใชจายใน ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปญ าโร อด

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม รือศึ ษาดงานดาน อด
าใชจายใน ารรณรง ป้อง ันอบัติภัย ละปฏิบัติงานใ วามชวย ลือดาน
าธารณภัย

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารรณรง ป้อง ันอบัติภัย ละปฏิบัติงานใ วาม
ชวย ลือดาน าธารณภัย ใ ประชาชนใ ตตาบล าทราย
าใชจายใน าร ง ริมพัฒนา ณภาพชีวิตผดอยโอ า ละ รอบ รัวผมีรายได จานวน
นอย

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม ละ นับ นน ารพัฒนา ณภาพชีวิต อง
ผ งอาย นพิ าร ละผดอยโอ า รวมทั้ง ารบารง ละ ง ริม าร
ประ อบอาชีพ องประชาชน พื่อใ ประชาชนมีรายได พียงพอตอ ารดารง
ชีวิต ละ ามารถพึ่งพาตน องไดอยางยั่งยืน
าใชจายใน าร ง ริม นับนน ารจัดทา ผนชมชน
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดประชมประชา ม ารประชม ัญจร อง
อง ารบริ าร วนตาบล ารจัดทา ผนพัฒนาตาบล ผนพัฒนา มบาน ละ
อื่น ๆ
าใชจายใน าร ง ริม นับ นน องทน วั ดิ ารชมชน
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม นับ นน องทน วั ดิ ารชมชน โดยยึด
ลั ารออมประชาชน 1 วน อง ารป รอง วนทองถิ่น 1 วน ละ
รัฐบาล 1 วน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นนอง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจายอด นนอง ารบริ าร วนตาบลทับ ลอ ตามโ รง ารจัดตั้งศนย
ปฏิบัติ ารรวมใจ ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

อด นน านั งานวัฒนธรรมจัง วัดพิจิตร

จานวน

10,000 บาท

อด นน านั งานวัฒนธรรมจัง วัดพิจิตร ตามโ รง ารงานประ พณี ง ัน
รือยาวจัง วัดพิจิตรชิงถวยพระราชทานพระบาท ม ด็จพระ จาอย
ัว ประจาปี 2563
อด นนอง รป รอง วนทองถิ่น

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละนันทนา าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด าร ง ัน ีฬา ชน ีฬาระดับ
ตาบล/อา ภอ/จัง วัด/ ีฬาตานยา พติด/ ีฬา ยาวชน/ ีฬาประชาชน ละผ
งอาย ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี ละประ พณีตาง ๆ
พื่อจาย ปน าใชจายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี ละประ พณีตาง ๆ
ประ พณี จดีย าว ปลือ ทา วัญ าววัดวัง ดงใต
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารประ พณี จดีย าว ปลือ ทา วัญ าววัดวัง ดง
ใต มที่ 2 ต. าทราย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร

พื่อจายอด นนอง ารบริ าร วนตาบลทายทงตามโ รง ารจัดริ้ว บวน
บัวพทธบชางานนมั าร ลวงพอ พชร ละงาน มโภช มืองพิจิตร
ประจาปี 2563
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

405,400 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

355,400 บาท

รวม

355,400 บาท

จานวน

43,700 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานโ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืช อัน
นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ดาฯ ยามบรมราช มารี ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทอง
ถิ่นดวนที่ ด ที่ มท 0891.4/ ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558 นัง ือ รม ง
ริมป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวัน
ที่ 24 ดือน ร ฎา ม 2560 ละ นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทอง
ถิ่น ที่ มท. 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร ดลอ ลา มือง มที่ 13 บาน าะ วลาประดา
- พื่อจาย ปน า ดลอ ลา มือง นือวัด าะ วลาประดา มที่ 13 บาน
าะ วลาประดา โดย ดลอ ลา มืองที่ตื้น ินจา ภาพ
ดิม วาง 3.0 มตร ลึ ดิม ฉลี่ย 1.0 มตร น วาง 2 มตร โดยทา าร ด
ลอ ใ มี นาดปา วาง 4 มตร ลึ ฉลี่ย 3 มตร ยาวไมนอย
วา 200 มตร รือมีจานวนดิน ดไมนอย วา 1,250 ล บาศ มตร พรอม
ติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง ารจานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม
บบ อบต. าทราย า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565) นาที่ 88 ลาดับที่ 13
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โ รง าร ดลอ ลา มือง มที่ 1 บาน าทราย

จานวน

209,800 บาท

พื่อจาย ปน า ดลอ ลา มือง ลม ลางนาถึง ลองวัง ิน พลิง มที่ 1 บาน
าทราย โดย ดลอ ลา มืองที่ตื้น ินจา ภาพ ดิม วาง 7 มตร ลึ ดิม
ฉลี่ย 1.50 มตร โดยทา าร ดลอ ใ มี นาดปา วาง ทา ภาพ ดิม ลึ
ฉลี่ย 3 มตร น วาง 3 มตร ยาวไมนอย วา 750 มตร รือมีจานวนดิน ด
ไมนอย วา 6,187.5 ล บาศ มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้าย
โ รง ารจานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ อบต. าทราย
า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) นาที่ 86 ลาดับ
ที่ 5
โ รง าร ดลา มืองนอย มที่ 1 บาน าทราย
จานวน

23,400 บาท

พื่อจาย ปน า ดลา มืองนอย มที่ 1 บาน า
ทราย ยาว 395 มตร ปา วาง 2 มตร ลึ 1 มตร น
วาง 0.50 มตร รือปริมาณดิน ดไมนอย วา 691.25 ล บาศ
มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง ารจานวน 1 ป้าย (รายละ อียด
ตามอง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2563) นาที่ 86 ลาดับที่ 4
โ รง าร ดลา มืองพรอมวางทอ ล. มที่ 11 บานวัง ิน พลิง
จานวน

78,500 บาท

พื่อจาย ปน า ดลา มืองพรอมวางทอ ล. มที่ 11 บานวัง ิน พลิง โดย
ดใ มี นาด ปา วาง 2 มตร น
วาง 1 มตร ยาว 500 มตร ลึ 1.5 มตร วางทอ ล
. นาด 1.0 มตร 3 จด จานวน 18 ทอน พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้าย
โ รง ารจานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตามที่อง ารบริ าร วนตาบล าทราย
า นด) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 87 ลาดับ
ที่ 9
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

รวม

18,875,281 บาท

รวม

18,875,281 บาท

รวม

18,875,281 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบทองทนประ ัน ัง ม ในอัตรารอยละ 5 อง า
จาง รณีประ บอันตราย รือ จ็บป่วย ทพพลภาพ ตาย ละ ลอดบตร ฯลฯ
ตาม พ.ร.บ. ประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533 โดยปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ.
.ท. ละ .อบต.ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละ นัง ือ รมป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
งิน มทบ องทน งินทด ทน
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทน งินทด ทนประจาปี 2563 พื่อใ วาม ม
รอง ล จางที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ญ าย อัน นื่องมาจา
ารทางานใ นายจาง ตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2561
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บี้ยยังชีพผ งอาย

จานวน

13,600,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ผ งอาย ที่มีอาย 60 ปีบริ
บรณ ึ้นไป ที่มี ณ มบัติ รบถวนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 ละได ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว ับอง รป รอง วนทอง
ถิ่นไว ลว โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบ ั้นบันได วน ตใน วน อง
งิน พิ่มที่อง รป รอง วนทองถิ่น ดา นิน ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดา นิน ารมา อนใชฐาน อมล จานวนผ
งอายตามประ าศบัญชีรายชื่อผมี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผ งอาย โดย านวณ
จา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปียอน ลัง ละ อมลจานวนผ งอาย ที่ไดบันทึ
ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น จา ประ าศบัญชีรายชื่อฯ โดยดา นิน ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ ง
อาย ใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย
บี้ยยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวม
ถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ปน ารดา นิน ารตามภาร ิจถาย
โอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจฯ พ.ศ. 2542
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จานวน

4,000,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ ารใ
นพิ าร ที่มี
ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นด ที่ได ดง วามจานงโดย าร อ ึ้น
ทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย วามพิ าร ไว ับอง รป รอง วนทองถิ่น
ลว ตามมติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557 วน ตใน วน อง
งิน พิ่มที่อง รป รอง วนทองถิ่นดา นิน ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2548 ที่ไดดา นิน ารมา อน โดยใชฐาน อมล
จานวน นพิ ารตามประ าศรายชื่อผมี ิทธิรับ งิน บี้ย วามพิ าร โดย านวณ
จา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปียอน ลัง ละ อมลจานวน นพิ ารที่ได
บันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง
วนทองถิ่น จา ประ าศบัญชีรายชื่อ โดยดา นิน ารจาย งิน บี้ย วาม
พิ าร ใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย
บี้ย วามพิ าร ใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ปน ารดา นิน ารตามภาร ิจถาย
โอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจฯ พ.ศ. 2542
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

190,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน นับ นน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผป่วย อด ที่ พทยได
รับรอง ละทา ารวินิจฉัย ลว โดยผป่วย อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ยยังชีพ น
ละ 500 บาทตอ ดือน รบทั้ง12 ดือน ปน ารดา นิน ารตามภาร ิจถาย
โอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ
.ศ. 2542 ละ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ารองจาย
จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณไดลวง นา ใน รณีจา
ปน รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ต าธารณภัยตลอดปี โดยนาไปใชจาย พื่อ
รณีฉ ฉิน ที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปญ า วาม ดือดรอน อง
ประชาชน ปน วนรวม พื่อปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า
ใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ 2560 ละ ที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ละ นัง ือ
ตางๆที่ ี่ยว อง ละตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
รายจายตาม อผ พัน
ประมาณ ารไว ผื่อจาย ปน าใชจายตาม อผ พันตาง ๆ ชน
- งิน นับ นนทน ารศึ ษา า รับผดอยโอ า ที่ รียนดี ตยา จน
พื่อจาย ปนทน ารศึ ษา นั รียนที่ รียนดี ตยา จน ใน ตอง ารบริ าร
วนตาบล าทราย
- งิน มทบ งิน องทน ลั ประ ัน ภาพระดับทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ภาพ ในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ ตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพ งชาติ รื่อง าร
า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ อง รป รอง วนทองถิ่น ดา นินงาน
ละบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดาทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ อง รมป รอง วน
ทองถิ่น พือ มทบ องทน พ.ศ.2561
- าใชจายใน ารจัด ารจราจร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดจราจร ชน ทา ี ตี นทาง ดินรถ ทาง
ทา ทาง าม รื่อง มายจราจร ัญญาณไฟ ผง ั้น ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตลา ม 2539

จานวน

200,000 บาท
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งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท
) โดย านวณจา ประมาณ ารรายรับท ประ ภท ย วนประ ภท
พันธบัตร งิน งินที่มีผอทิศใ ละ งินอด นนโดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม
ง ริมป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ 0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 ร ฎา ม 2561 ละ นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ร ฎา ม 2561

จานวน

275,281 บาท

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบล ขาทราย
อา ภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร

า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

อ

พ.ศ. 2563

ารบริหารสวน าบล าทราย

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบล าทราย ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
ารบริหารสวน าบล าทรายอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบล าทราย ึ อ ี ใหทานประธาน
ละสมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2563 ั อไปนี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมา ราย ายทั่วไป
ในปี บประมา

พ.ศ.2562

วันที่ 6 สิ หา ม พ.ศ.2562 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 68,023,486.64 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 21,399,638.83 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 23,856,329.63 บาท

1.1.4 ราย ารที่ไ

ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมไ บิ

1.1.5 ราย ารที่ไ

ัน ินไว ยยั ไมไ

1.2 ิน

า

ในปี บประมา

ร าร รวม 906,000.00 บาท

2562

วันที่ 6 สิ หา ม พ.ศ.2562

านวน 50,437,598.43 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

854,041.22 บาท

หมว

านวน

171,730.20 บาท

านวน

709,695.23 บาท

านวน

0.00 บาท

ล็

านวน

0.00 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

21,496,183.78 บาท

หมว

านวน

27,205,948.00 บาท

บ ลา

านวน

14,658,276.00 บาท

บบ ลา ร

านวน

7,051,912.00 บาท

บ า นิน าน

านวน

3,224,041.20 บาท

บล ทน

านวน

374,150.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

2,340,240.00 บาท

าธรรม นียม าปรับ ละใบอน า

หมว รายไ

า ทรัพยสิน

หมว รายไ

า สาธาร ป ภ

หมว รายไ บ็
หมว รายไ

2

อหนีผ พัน านวน 2

ร าร รวม 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 0

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 0.00 บาท

านวน 27,648,619.20 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 424,000.00 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส่วนตาบลเขาทราย
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลเขาทราย และโดยอนุมัติ
ของนายอาเภอทับคล้อ
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจานวนรวมทังสิน 53,828,100 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 53,828,100
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

16,848,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

550,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,369,880

แผนงานสาธารณสุข

608,520

แผนงานเคหะและชุมชน

9,525,619

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

405,400

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

18,875,281
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

53,828,100

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลเขาทรายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ
องคการบริหารสวนตาบล

0

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลเขาทรายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายชินวัตร เมฆรุง
ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลเขาทราย
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายวิศิษฐ เบญจพิทักษกุล
ตาแหนง นายอาเภอทับคล้อ

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

903,678.22

970,000.00

973,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

171,830.60

153,000.00

142,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

551,446.49

520,000.00

550,000.00

0.00

0.00

33,000.00

1,626,955.31

1,643,000.00

1,698,600.00

25,843,731.96

22,090,218.00

25,829,500.00

25,843,731.96

22,090,218.00

25,829,500.00

26,304,343.00

29,887,400.00

26,300,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,304,343.00

29,887,400.00

26,300,000.00

รวม

53,775,030.27

53,620,618.00

53,828,100.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจาย

รายจายจริงปี

1

ประมาณการ ปี

ประมาณการ ปี

จายจากงบประมาณ
15,846,070.00

18,704,418.00

18,875,281.00

งบบุคลากร

9,107,672.00

12,890,000.00

12,472,940.00

งบดา นินงาน

4,822,501.80

10,802,000.00

8,883,780.00

งบลงทุน

5,316,365.95

8,296,700.00

10,159,150.00

งบ งินอุดหนุน

2,474,380.00

2,927,500.00

3,436,949.00

รวมจายจากงบประมาณ

37,566,989.75

53,620,618.00

53,828,100.00

รวม

37,566,989.75

53,620,618.00

53,828,100.00

งบกลาง

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลเขาทราย
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตาบลเขาทราย
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

16,848,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

550,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,369,880

แผนงานสาธารณสุข

608,520

แผนงานเคหะและชุมชน

9,525,619

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

405,400

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

18,875,281
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

53,828,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป
7,635,320

งานบริหารงานคลัง

รวม

1,814,480

9,449,800

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,416,760

0

3,416,760

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,218,560

1,814,480

6,033,040

2,962,000

556,000

3,518,000

412,000

196,000

608,000

1,530,000

220,000

1,750,000

630,000

100,000

730,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

390,000

40,000

430,000

3,693,500

167,100

3,860,600

3,593,500

117,100

3,710,600

100,000

50,000

150,000

งบเงินอุดหนุน

20,000

0

20,000

เงินอุดหนุน

20,000

0

20,000

14,310,820

2,537,580

16,848,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

รวม

300,000

250,000

550,000

300,000

250,000

550,000

300,000

250,000

550,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

1,597,520

0

1,597,520

1,597,520

0

1,597,520

690,000

1,607,260

2,297,260

70,000

0

70,000

ค่าใช้สอย

450,000

401,960

851,960

ค่าวัสดุ

130,000

1,205,300

1,335,300

40,000

0

40,000

167,100

0

167,100

137,100

0

137,100

30,000

0

30,000

งบเงินอุดหนุน

0

2,308,000

2,308,000

เงินอุดหนุน

0

2,308,000

2,308,000

2,454,620

3,915,260

6,369,880

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

328,520

328,520

ค่าใช้สอย

178,520

178,520

ค่าวัสดุ

150,000

150,000

งบเงินอุดหนุน

280,000

280,000

เงินอุดหนุน

280,000

280,000

608,520

608,520

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งานไฟฟ้าถนน

รวม

915,860

0

509,760

1,425,620

915,860

0

509,760

1,425,620

790,000

0

750,000

1,540,000

90,000

0

0

90,000

ค่าใช้สอย

550,000

0

350,000

900,000

ค่าวัสดุ

150,000

0

400,000

550,000

115,000

5,561,050

100,000

5,776,050

15,000

0

0

15,000

100,000

5,561,050

100,000

5,761,050

783,949

0

0

783,949

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

783,949

0

0

783,949

2,604,809

5,561,050

1,359,760

9,525,619

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน

รวม

490,000

490,000

ค่าใช้สอย

490,000

490,000

งบเงินอุดหนุน

25,000

25,000

เงินอุดหนุน

25,000

25,000

515,000

515,000

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานกีฬาและนันทนาการ
50,000

รวม

60,000

110,000

50,000

60,000

110,000

งบเงินอุดหนุน

0

20,000

20,000

เงินอุดหนุน

0

20,000

20,000

50,000

80,000

130,000

ค่าใช้สอย

รวม

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งนาและ
ป่าไม้

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

50,000

50,000

50,000

50,000

355,400

355,400

355,400

355,400

405,400

405,400

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

18,875,281

18,875,281

18,875,281

18,875,281

18,875,281

18,875,281

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส่วนตาบลเขาทราย
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 53,828,100 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
53,828,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

16,848,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

550,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,369,880

แผนงานสาธารณสุข

608,520

แผนงานเคหะและชุมชน

9,525,619

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

405,400

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

18,875,281
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

53,828,100

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององคการบริหารส่วนตาบล

0

ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง ...............................................
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(......นายชินวัตร เมฆรุง่ ..................)
ตาแหน่ง ...นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทราย...

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:27:43

หน้า : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
อาเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

307,041.34

415,730.13

430,608.62

500,000.00

0.00 %

500,000.00

ภาษีบารุงท้องที่

285,584.22

119,461.31

280,161.60

300,000.00

-6.33 %

281,000.00

ภาษีป้าย

140,426.00

141,312.00

192,908.00

170,000.00

12.94 %

192,000.00

733,051.56

676,503.44

903,678.22

970,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

0.00

2,454.10

2,502.60

0.00

100.00 %

2,500.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

0.00

894.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

0.00

0.00

101,830.00

120,000.00

-14.50 %

102,600.00

150.00

290.00

330.00

300.00

0.00 %

300.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

750.00

1,100.00

1,580.00

1,200.00

0.00 %

1,200.00

46,330.00

93,215.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

0.00

0.00

18,095.00

0.00

100.00 %

18,000.00

4,200.00

18,700.00

6,200.00

16,000.00

-62.50 %

6,000.00

104,200.00

4,256.00

27,293.00

0.00

100.00 %

10,000.00

520.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00 %

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

300.00 %

2,000.00

0.00

627.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

รวมหมวดภาษีอากร

973,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:27:43

หน้า : 2/3

รายรับจริง
ปี 2559
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

3,420.00

5,520.00

0.00

159,570.00

127,076.10

171,830.60

153,000.00

592,999.42

508,288.49

551,446.49

520,000.00

592,999.42

508,288.49

551,446.49

520,000.00

40,200.00

144,400.00

0.00

0.00

100.00 %

30,000.00

7,438.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

3,000.00

47,638.00

144,400.00

0.00

0.00

346,542.69

294,833.39

488,697.48

200,000.00

144.00 %

488,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

8,508,849.12

9,043,230.88

10,116,652.60

9,000,000.00

12.40 %

10,116,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

3,676,794.39

3,579,634.60

3,907,637.31

3,000,000.00

30.00 %

3,900,000.00

76,481.64

77,673.27

69,249.13

120,800.00

-42.88 %

69,000.00

ภาษีสุรา

1,991,789.54

2,022,411.95

0.00

0.00

0.00 %

0.00

ภาษีสรรพสามิต

4,286,625.51

4,873,774.87

7,828,439.38

7,843,418.00

-0.30 %

7,820,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

59,986.37

126,550.45

80,752.29

115,000.00

-30.43 %

80,000.00

87,899.95

63,032.05

61,020.77

100,000.00

-40.00 %

60,000.00

2,698,733.00

2,861,384.00

3,288,733.00

1,700,000.00

92.94 %

3,280,000.00

28,540.00

20,770.00

2,550.00

11,000.00

-77.27 %

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

14,000.00

21,762,242.21

22,963,295.46

25,843,731.96

22,090,218.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

15,000.00 -100.00 %

ปี 2563
0.00
142,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

5.77 %

550,000.00
550,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

33,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร

25,829,500.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 15:27:43
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รายรับจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

10,543,913.00

25,286,232.00

26,304,343.00

29,887,400.00

10,543,913.00

25,286,232.00

26,304,343.00

29,887,400.00

26,300,000.00

รวมทุกหมวด

33,839,414.19

49,705,795.49

53,775,030.27

53,620,618.00

53,828,100.00

-12.00 %

26,300,000.00

หน้า : 1/18

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 14:39:21

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ประมาณการไว้เผื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ข้อผูกพันต่าง ๆ เช่น

งบกลาง

งบกลาง

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

190,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

13,600,000
10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

275,281

สารองจ่าย

400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,000,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

750,720

376,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

77,880

69,060

533,720

1,067,540

เงินเดือนพนักงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 2/18

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 14:39:21

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ประมาณการไว้เผื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ข้อผูกพันต่าง ๆ เช่น

งบกลาง

งบกลาง

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

190,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

13,600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

275,281

สารองจ่าย

400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

45,600

45,600

2,702,760

2,702,760

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

90,720

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

532,080

532,080

45,600

45,600

1,587,480

2,715,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

59,040

80,340

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

216,000

362,940

3,876,520

5,477,780

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,000,000

เงินเดือนพนักงาน

หน้า : 3/18
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินวิทยฐานะ
งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

30,000

20,000

ค่าเช่าบ้าน

30,000

30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

200,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000

21,420

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายการควบคุม
ไฟป่า

ค่าใช้สอย

50,000

ค่าใช้จ่ายการดาเนิน
การป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

107,100

ค่าใช้จ่ายการดาเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

50,000

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน
ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะ

20,000

50,000

50,000

หน้า : 4/18
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

เงินวิทยฐานะ
งบบุคลากร

รวม
42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน

เงินประจาตาแหน่ง

294,000

378,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

100,000

150,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000

200,000

ค่าเช่าบ้าน

228,000

288,000

80,000

130,000

300,000

500,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

551,420
200,000

200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายการควบคุม
ไฟป่า

50,000

ค่าใช้จ่ายการดาเนิน
การป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

107,100

ค่าใช้จ่ายการดาเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

50,000

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน

20,000

ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะ

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

50,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการงานกิจ
กรรม อปพร.
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปลูก
ป่าหรือท้องถิ่นไทย
ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

147,160

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

50,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
องค์ความรู้และศึกษาดู
งาน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริฯ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

120,000

270,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการงานกิจ
กรรม อปพร.

200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

147,160

ค่าใช้จ่ายในการปลูก
ป่าหรือท้องถิ่นไทย
ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

50,000

60,000

160,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
องค์ความรู้และศึกษาดู
งาน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันอุบัติ
เหติภัยและปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือด้าน
สาธารณภัย

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับนุนการจัดทา
แผนชุมชน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเสริม
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี และ
ประเพณีต่าง ๆ

50,000

50,000

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้ในการฝึกอบรม
และสัมมนา
ค่ารังวัดออกหรือตรวจ
สอบหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
ประเพณีเจดีย์ข้าว
เปลือก ทาขวัญข้าววัด
วังแดงใต้

254,800

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

30,000

หน้า : 8/18

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 14:39:21

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันอุบัติ
เหติภัยและปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือด้าน
สาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

รวม

100,000

600,000

600,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับนุนการจัดทา
แผนชุมชน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเสริม
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี และ
ประเพณีต่าง ๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายอื่น

60,000

60,000

ค่าใช้ในการฝึกอบรม
และสัมมนา

150,000

150,000

ค่ารังวัดออกหรือตรวจ
สอบหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง

60,000

60,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

254,800

ประเพณีเจดีย์ข้าว
เปลือก ทาขวัญข้าววัด
วังแดงใต้

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

200,000

450,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000

200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000

180,000

ค่าวัสดุ
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

150,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,205,300

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

50,000

งบดาเนินงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

50,000

50,000

200,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานัก
งานมีพนักพิง
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

110,800

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บานประตู
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ
4 ลิ้นชัก
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2
บานประตู
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
50,000

50,000

150,000

250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

50,000

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

รวม

150,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

1,205,300
30,000

วัสดุก่อสร้าง

30,000
50,000

งบดาเนินงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

50,000

50,000

150,000

250,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

200,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

30,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

30,000

30,000

300,000

330,000

ค่าบริการไปรษณีย์

60,000

70,000

ค่าบริการโทรศัพท์

10,000

10,000

7,500

7,500

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานัก
งานมีพนักพิง
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

110,800

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บานประตู

16,500

16,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ
4 ลิ้นชัก

31,600

31,600

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2
บานประตู
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

4,300

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็น

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อถังต้มน้า
ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก
ดีเซล
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

งบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (cctv)
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2
บ้านวังแดง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (cctv)
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4
บ้านเขาทราย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการศึกษา

22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์

ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมแบบ
พกพา

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 10 บ้านเขา
ทราย ซอย 2

538,400

โครงการก่อสร้างถนน
ดินหมู่ที่ 13 บ้านเกาะ
แก้วลาประดา

182,200

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10
บ้านเขาทราย

302,400

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

126,000

148,000

4,300

8,600

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมแบบ
พกพา

4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เย็น

14,700

14,700

ค่าจัดซื้อถังต้มน้า
ไฟฟ้า

10,000

10,000

2,500,000

2,500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (cctv)
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2
บ้านวังแดง

500,000

500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (cctv)
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4
บ้านเขาทราย

500,000

500,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก
ดีเซล
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 10 บ้านเขา
ทราย ซอย 2

538,400

โครงการก่อสร้างถนน
ดินหมู่ที่ 13 บ้านเกาะ
แก้วลาประดา

182,200

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10
บ้านเขาทราย

302,400

หน้า : 13/18

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 14:39:21

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านวังแดง

401,600

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านลาประดา

473,500

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านหนองพงษ์

581,700

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านวังแดง
เหนือ

236,700

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 2 กลุ่ม
บ้านนางนิด อินทรสุข

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 2 บ้านวัง
แดง กลุ่มบ้านนาย
สมบัติ หองขุนทด

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 5 บ้าน
คลองเดื่อ บริเวณบ้าน
นางน้อย วงฉลาด

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองจะปราบ บริเวณ
บ้านนางยุพิน สักทัด

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองจะปราบ บริเวณ
บ้านนายเสมา จันทร์
ศรี

227,790

โครงการขุดลอกลา
เหมือง หมู่ที่ 13 บ้าน
เกาะแก้วลาประดา

43,700

โครงการขุดลอกลา
เหมืองหมู่ที่ 1 บ้านเขา
ทราย

209,800

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 14/18

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 14:39:21

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านวังแดง

401,600

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านลาประดา

473,500

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านหนองพงษ์

581,700

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านวังแดง
เหนือ

236,700

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 2 กลุ่ม
บ้านนางนิด อินทรสุข

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 2 บ้านวัง
แดง กลุ่มบ้านนาย
สมบัติ หองขุนทด

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 5 บ้าน
คลองเดื่อ บริเวณบ้าน
นางน้อย วงฉลาด

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองจะปราบ บริเวณ
บ้านนางยุพิน สักทัด

227,790

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองจะปราบ บริเวณ
บ้านนายเสมา จันทร์
ศรี

227,790

โครงการขุดลอกลา
เหมือง หมู่ที่ 13 บ้าน
เกาะแก้วลาประดา

43,700

โครงการขุดลอกลา
เหมืองหมู่ที่ 1 บ้านเขา
ทราย

209,800

หน้า : 15/18

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 14:39:21

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

โครงการขุดลาเหมือง
น้อย หมู่ที่ 1 บ้านเข้า
ทราย

23,400

โครงการขุดลาเหมือง
พร้อมวางท่อ คสล. หมู่
ที่ 11 บ้านวังหินเพลิง

78,500

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง เส้นวังหิน
เพลิง-หนองปาดมั่ง หมู่
ที่ 11 ,หมู่ที่ 14 ช่วงที่
1

585,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง เส้นวังหิน
เพลิง-หนองปาดมั่ง หมู่
ที่ 11 ,หมู่ที่ 14 ช่วงที่
2

365,400

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลูกรัง พร้อมวาง
ท่อระบายน้า หมู่ที่ 7
บ้านเขาพระ ซอย 3

105,400

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลูกรัง หมู่ที่ 7
บ้านเขาพระ

285,500

โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 4 บ้าน
เขาทราย กลุ่มบ้านคุณ
มาลี

24,000

โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้าน
เขาพระ

36,000

โครงการวางท่อทาง
ข้ามถนน คสล.หมู่ที่
12 บ้านวังแดงเหนือ

43,100

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 8 บ้าน
เขานกยูง

261,200

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

200,000

30,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 16/18

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 14:39:21

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครงการขุดลาเหมือง
น้อย หมู่ที่ 1 บ้านเข้า
ทราย

23,400

โครงการขุดลาเหมือง
พร้อมวางท่อ คสล. หมู่
ที่ 11 บ้านวังหินเพลิง

78,500

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง เส้นวังหิน
เพลิง-หนองปาดมั่ง หมู่
ที่ 11 ,หมู่ที่ 14 ช่วงที่
1

585,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง เส้นวังหิน
เพลิง-หนองปาดมั่ง หมู่
ที่ 11 ,หมู่ที่ 14 ช่วงที่
2

365,400

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลูกรัง พร้อมวาง
ท่อระบายน้า หมู่ที่ 7
บ้านเขาพระ ซอย 3

105,400

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลูกรัง หมู่ที่ 7
บ้านเขาพระ

285,500

โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 4 บ้าน
เขาทราย กลุ่มบ้านคุณ
มาลี

24,000

โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้าน
เขาพระ

36,000

โครงการวางท่อทาง
ข้ามถนน คสล.หมู่ที่
12 บ้านวังแดงเหนือ

43,100

โครงการวางท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 8 บ้าน
เขานกยูง

261,200

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

150,000

380,000

หน้า : 17/18
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

280,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
อุดหนุน กฟภ.ทับคล้อ

783,949

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขานกยูง

480,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาพระ

588,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
แดง

872,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
หินเพลิง

368,000

อุดหนุนสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร

10,000

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

รวม

18,875,281

405,400

130,000

515,000

9,525,619

608,520

6,369,880

550,000

หน้า : 18/18
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

280,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
อุดหนุน กฟภ.ทับคล้อ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

783,949
20,000

20,000

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขานกยูง

480,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาพระ

588,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
แดง

872,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
หินเพลิง

368,000

อุดหนุนสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร

10,000

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

รวม

16,848,400

53,828,100

