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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย
อา ภอ ทับ ลอ จัง วัดพิจิตร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,043,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,458,120 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,308,120 บาท

รวม

3,416,760 บาท

จานวน

532,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละรอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบลตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน ดือน งิน าตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยาง
อื่น องนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร นาย อง ารบริ าร วน
ตาบล 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) งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือน
ละ 21,120 บาท จานวน 12 ดือน
2) งิน ดือนรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือน
ละ 11,610 บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน
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งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

จานวน

45,600 บาท

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

จานวน

90,720 บาท

จานวน

2,702,760 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 2 ละ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียดดัง
นี้
1) าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ใน
อัตรา ดือนละ 7,560 บาท จานวน 12 ดือน
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งิน า
ตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอื่น องนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 2 ละ นัง ือ ั่ง ารตาง 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
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,891,360 บาท

จานวน

3,650,900 บาท

จานวน

9,780 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 - 2566 ละที่ ไ พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไว
จานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง
จานวน

252,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตาบลพรอมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือน จานวน 11 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล
(3) ัว นา านั ปลัด
(4) นั พัฒนาชมชน (ป .)
(5) นั วิ ราะ นโยบาย ละ ผน (ป .)
(6) นั จัด ารงานทั่วไป (ช .)
(7) นั ทรัพยา รบ ล (ป ./ช .)
(8) นิติ ร (ป ./ช .)
(9) จาพนั งานธร าร (ปง./ชง.)จานวน 2 น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงปลัด
อง ารบริ าร วนตาบลรองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ละ
ัว นา านั ปลัด จานวน 3 อัตรา โดย านวณตั้งจายไว
จานวน 12 ดือน
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,774,680 บาท

จานวน

204,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่วไป จานวน 15 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(2) ตา นง พนั งาน ับ รื่องจั ร นาด บา
(3) ตา นง พนั งาน ับรถยนต
(4) ตา นง ผชวยนั พัฒนาชมชน
(5) ตา นง นงาน 8 อัตรา
(6) ตา นง นงาน(ประจารถ ยะ) 3 อัตรา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งาน
จาง จานวน 15 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(2) ตา นง พนั งาน ับ รื่องจั ร นาด บา
(3) ตา นง พนั งาน ับรถยนต
(4) ตา นง นงาน 8 อัตรา
(5) ตา นง นงาน(ประจารถ ยะ) 3 อัตรา
(6) ตา นงผชวยนั พัฒนาชมชน
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

รวม

2,497,000 บาท

รวม

712,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช าร อัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น ชน าออ อ อบใน าร อบ ง
ัน ัด ลือ รือจาย ปน งิน าตอบ ทนอื่น ๆ ที่มี ิทธิไดตาม
ระ 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 ละ
บริ ารพั ด ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ตาม นัง ือ
ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ . .0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
ันยายน 2561
- พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ลือ ตั้งผบริ ารทองถิ่น ละ มาชิ
ภาทองถิ่น รณี รบวาระ รือ รณีตา นงวาง พื่อ ปน าตอบ
ทน จา นาที่ ที่ปฏิบัติ นาที่ใน าร ลือตั้ง ชน ณะ รรม าร
ลือ ตั้ง ผอานวย าร ลือ ตั้ง ณะ รรม ารประจา นวย ลือ
ตั้ง จา นาที่รั ษา วามปลอดภัย นายทะ บียนอา ภอ รือ ณะ
รรม ารอื่นๆที่ ี่ยว อง
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติ โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะ
งานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติ
งานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน า
ตอบ ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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า ชาบาน

จานวน

192,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ
าราช าร วนทองถิ่น มี ิทธิ บิ า
ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ถึง
ปัจจบัน 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
วนทองถิ่น ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบตรพนั งาน วนทอง
ถิ่น ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ถึงปัจจบัน รือ นัง ือ
ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
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ค่าใช้สอย

รวม

925,000 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 ิ่ง
ปฏิ ล าระวางบรรท า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชา
บาน) รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร าวทาง
วิทย ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ า
ธรรม นียมตาง ๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม
าพิพา ษา าจาง มาบริ าร าปั าพาด ายนอ ถานที่
ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึง าติดตั้ง มอ
ปลง รื่องวัด ละอป รณไฟฟ้า ซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ อ าร
ไฟฟ้า าจาง มา ดิน าย ละติดตั้งอป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม า
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลัง
ไฟฟ้า าร ยาย ตไฟฟ้า ารบารงรั ษา รือซอม ซมระบบ
ไฟฟ้า าใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย วน าต า า า
รื่อง โทรศัพทพวงภายใน ละ รื่อง โทรศัพทภายใน าติดตั้ง
รื่องรับ ัญญาณตาง ๆ รวมถึง ารับวาร าร นัง ือพิมพ รือ
อ ารทางวิชา าร ฯลฯ ละ าใชจายตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ละ ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ า
ใช อยวั ด ละ า าธารณปโภ ฯลฯ
- าจาง มาบริ าร ชน าจาง มาบริ ารทา วาม ะอาด ทา
วน ยาม ับรถยนต ละ าจาง มาอื่นๆ

นา : 9/55

วันที่พิมพ : 24/11/2563 13:25:15

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจาย ปน ารับรองใน ารตอนรับบ ล รือ ณะ
บ ล พื่อจาย ปน าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ
อ าร ละ าใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง รวมทั้ง า
บริ าร ละ าใชจายอื่น ซึ่งจา ปนตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง รือ
ตอนรับบ 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 องรายไดจริงในปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายได 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 าอา 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 ารประชม
ระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น ับอง รป รอง วนทอง
ถิ่น 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 นนโ รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ พื่อจาย ปน าใช
จายใน ารจัด ิจ รรม ละโ รง าร ฉลิมพระ ียรติ ารดา นิน
าร รือ นับ นนโ รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ องพระ
บาท ม ด็จพระ จาอย ัวภมิพลอดลย ดช ม ด็จพระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง พระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง ร
ณบดินทร ทพยวราง รฯ ละ ม ด็จพระนาง จาฯพระบรมราชินี

จานวน

50,000 บาท

นา : 10/55

วันที่พิมพ : 24/11/2563 13:25:15

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผาน
ทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียน
ตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม
ติมถึงปัจจบัน
าใชจายใน าร ลือ ตั้ง
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตาง ๆ ใน าร ลือ ตั้งนาย อง ารบริ าร
วนตาบล าทราย ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล า
ทราย รณี รบวาระ รือ ลือ ตั้งซอม ตามที่ ณะ รรม าร ลือ
ตั้ง า นด
พื่อ ปน าใชจายที่จา ปนใน ารจัด าร ลือ ตั้ง ชน าวั ด า
จาง มา าบัตร ลือ ตั้ง ละอื่นๆที่ใชใน ารจัด าร ลือ ตั้งใ
บรรลวัตถประ ง
าใชจายอื่น
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายอื่น ๆ ชน า อง วัญ องรางวัล รือ งิน
รางวัลใน ารจัดงาน ิจ รรมตาง ๆ ที่มี วามจา ปน ละ วาม
มาะ ม าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา
พวง รีด า รับพิธี าร วัน า ัญตาง ๆ ตามวาระ ละโอ า ที่
จา ปน า ินไ ม รือ าชดใช วาม ีย าย (ประ ันรถยนต)
าใชใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร
วนทองถิ่น พนั งานจาง ณะผบริ าร มาชิ ภาฯ ละ จา
นาที่อื่น าฝึ อบรม ัมมนา พื่อ พิ่ม วามร ละประ ิทธิภาพ
ใน ารปฏิบัติงานราช าร
าบริ ารระบบติดตามยานพา นะ(GPS)
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารรายปี องระบบติดตามยานพา นะ(GPS)

นา : 11/55

วันที่พิมพ : 24/11/2563 13:25:15

ารังวัดออ รือตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

470,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

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

50,000 บาท

พื่อจาย ปน ารังวัดออ รือตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่
ลวง องที่ าธารณประโยชนภายในตาบล
าบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ ละ าซอม ซมบารงรั ษายานพา นะ านวณ
ตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั
ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปี ในลั ษณะ าใช อยวั ด ละ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

พื่อจาย ปน าวั ดไฟฟ้า ละวิทยประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น
ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชนฟิว ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ทป
พัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า อน ดน ซอร บร อร า ลอด
ฟลออ ร ซนซ รื่องตัด ระ ไฟฟ้าอัตโนมัติ ปอรตไลท ฯลฯ

นา : 12/55

วันที่พิมพ : 24/11/2563 13:25:15

วั ดงานบานงาน รัว

จานวน

30,000 บาท

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

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภทวั ด ง
ทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง
ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปน
วั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน น้า
ลั่น ายไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว ทียนไ วง นอต
ร ประ จปา ตาย ประ จ ลื่อน ัญญาณไฟฉ ฉิน ประ จ
ตาง ๆ ฯลฯ
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 าร
จา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
าด น้ามัน บนซิน จาระบี น้ามัน รื่อง ฯลฯ านวณตั้งงบ
ประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย ประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั
ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปี 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

นา : 13/55
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วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดโฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ด งทน วั ด
ิ้น ปลือง วั ดอป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง าร
จา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ระดาษ ียน
โป 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 ดอป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง าร
จา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจานรองบันทึ
อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ
วั ด รื่องดับ พลิง

จานวน

30,000 บาท

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

รวม

390,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

าไฟฟ้า
พื่อจาย ปน าบริ ารไฟฟ้า านั งาน , าไฟฟ้า ียงไร าย, า
ไฟฟ้าติดตั้ง ลอง CCTV านวณตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ
ละอัตรา าใชจาย ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปี 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
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ
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าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปา านั งานอง ารบริ าร วนตาบล า
ทราย
าบริ ารโทรศัพท
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าโทรศัพท รวมถึง าโทรศัพท ลื่อนที่ ละรวมถึง า
ใชจาย พื่อใ 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 าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย รืออื่นๆ ใน ิจ าร ององ ารบริ าร วนตาบล า
ทราย
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม

จานวน

30,000 บาท

รวม

633,000 บาท

รวม

533,000 บาท

จานวน

16,500 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ ็บ
อ าร บบ 2 บาน จานวน 3 ลัง ลังละ 5,500 บาท ปนไป
ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ฉบับ ธันวา ม 2562
จัดซื้อต ล็ ็บ ฟ้ม อ าร บบ 40 ชอง
จานวน

16,500 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ารใชระบบอิน ตอร น็ต ละ า ื่อ
ารตาง ๆ าโทรภาพ า ท ล็ ซ าวิทย ื่อ าร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
จัดซื้อต ล็ บบ 2 บาน

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ ็บ ฟ้ม
อ าร บบ 40 ชอง จานวน 3 ลัง ลังละ 5,500 บาท
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รภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
าใชจายใน ารจัดซื้อ ลองวงจรปิด (cctv) พรอมติดตั้ง มที่ 2
บานวัง ดง
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ ลอง CCTV พรอมติดตั้ง โดย
มี ณลั ษณะที่ ปนไปตามที่ ระทรวง ท โนโลยี าร น ทศ ละ
าร ื่อ าร า นด ลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมม
มอง งที่ า รับติดตั้งภายนอ อา ารจานวน 8 ตัว พรอมอป รณ
บันทึ ภาพผาน รือ าย บบ 8 ชอง อป รณ ระจาย
ัญญาณ นาด 8 ชอง จอ ดงภาพ พรอมอป รณอื่นๆที่ ี่ยว
อง ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) นาที่ 90 ลาดับที่ 1 จา น รภัณฑตามตัวอยาง
ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

500,000 บาท

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 (ราย
จาย พื่อซอม ซมบารงรั ษาโ รง ราง อง รภัณฑ นาดใ ญ ซึ่ง
ไมรวมถึง าซอม ซมบารงตามป 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 ตาม
โ รง าร จัดงานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,210,440 บาท

รวม

2,707,940 บาท

รวม

2,707,940 บาท

จานวน

2,184,800 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตาบลพรอมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือน จานวน 7 อัตรา ดังนี้
(1) ผอานวย าร อง ลัง
(2) นั วิชา าร ลังปฏิบัติ าร
(3) นั วิชา ารจัด ็บรายไดปฏิบัติ าร
(4) นั วิชา าร งิน ละบัญชี (ป ./ช .)
(5) นั วิชา ารพั ด (ป ./ช .)
(6) จาพนั งานพั ด (ปง./ชง.)
(7) จาพนั งานจัด ็บรายไดปฏิบัติงาน
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

21,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 - 2566 ละที่ ไ พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไว
จานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงผ
อานวย าร อง ลัง อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

387,840 บาท

จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่วไป จานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(2) ตา นง ผชวย จาพนั งานจัด ็บรายได
(3) ตา นง ผชวย จาพนั งานพั ด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งาน
จาง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(2) ตา นง ผชวย จาพนั งานจัด ็บรายได
(3) ตา นง ผชวย จาพนั งานพั ด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดาเนินงาน

รวม

436,000 บาท

รวม

176,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติ โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะ
งานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติ
งานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน า
ตอบ ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่นพ.ศ. 2559
า ชาบาน
จานวน

46,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช าร อัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น ชน าออ อ อบใน าร อบ ง
ัน ัด ลือ รือจาย ปน งิน าตอบ ทนอื่น ๆ ที่มี ิทธิ ไดตาม
ระ 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 ละ
บริ ารพั ด ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ตาม นัง ือ
ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ . .0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
ันยายน 2561
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ปน า ชาบานใ
าราช าร วนทองถิ่น มี ิทธิ บิ า
ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 ถึง
ปัจจบัน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

60,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผาน
ทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียน
ตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม
ติมถึงปัจจบัน
าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ 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 ถึงปัจจบัน รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง
- พื่อจาย ปน าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง าจาง มาทา
งานตาง ๆ า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าถาย
อ าร าบริ ารติดตั้ง รื่องใช านั งาน าจาง มาอื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร
วนทองถิ่น พนั งานจาง ละ จา นาที่อื่น าฝึ
อบรม ัมมนา พื่อ พิ่ม วามร ละประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติ
งานราช าร
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าบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ด านั งาน ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น
ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ
รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม
บรรทัด ยางลบ ลิป ป๊ ็ม มด ทป บบใ ระดาษ
ารบอน ระดาษไ ลวด ย็บ ระดาษ าว ฟ้ม มด บบ
พิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถพื้นตะ รง อ าร น้าดื่ม รื่อง
ตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ ญ จ รื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั 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 ดอป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง าร
จา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจานรองบันทึ
อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัฑณ พื่อ
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั
ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปี 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 ใน
ลั ษณะ าใช อยวั ด ละ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปน าไปรษณีย โทร ล ธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณีย รืออื่นๆ ที่ใชในราช าร ององ ารบริ าร วนตาบล
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งบลงทุน

รวม

66,500 บาท

รวม

66,500 บาท

จานวน

16,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

795,186 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

795,186 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

795,186 บาท

จานวน

755,186 บาท

าใชจายใน ารจัดทาโ รง ารป ป้อง ถาบัน องชาติ

จานวน

20,000 บาท

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

จานวน

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ็บ อ าร บบ 2 บานประต
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ็บ อ าร บบ 2 บาน
ประต จานวน 3 ลังๆละ 5,500 บาท โดยมี ณลั ษณะตาม
บัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบประมาณ 2562
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง
รภัณฑ ชน รื่องปรับอา าศ รื่อง อมพิว ตอร ละ รภัณฑ
อื่น ๆ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มาบริ าร จา นาที่รั ษา วาม
ปลอดภัย พนั งานดับ พลิง ใน ารด ลทรัพย ิน องทาง
ราช าร ละงานอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

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

รวม

190,000 บาท

รวม

190,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

170,000 บาท

าใชจาย าร วบ มไฟป่า

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ันไฟ
ป่า ารรณรง ประชา ัมพันธ าร วบ มไฟป่า ารดา นิน าร
ป้อง ันไฟป่า ละดับไฟป่า ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
าใชจายใน ารฝึ อบรมจิตอา าป้อง ันภัยพิบัติ

จานวน

150,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทนใน ารปฏิบัติงานตามวาระ ละโอ า
ตางๆ อง อพปร.
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ปน าบริ ารจัด ารงาน ิจ รรมตาง ๆ อง จิตอา า
ป้อง ันภัยพิบัติ ชน าวั ด าอบรมตาง ๆ าฝึ อบรม
ทบทวน าตอบ ทนใน ารปฏิบัติงานตามวาระ ละโอ า
ตาง ๆ ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,702,240 บาท

รวม

1,899,740 บาท

รวม

1,899,740 บาท

จานวน

1,247,120 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง องพนั งาน วนตาบล ตา นงผ
อานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตราตามที่ปรา ฎใน ผน
อัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ละที่
ไ พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
งินวิทยฐานะ
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตาบลพรอมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ผอานวย าร อง ารศึ ษา(ตน)
(2) นั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร
(3) ร ศ.2
(4) รผชวย
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
งินประจาตา นง

พื่อจาย ปน าวิทยฐานะ องพนั งาน วนตาบล ตา นง ร ศ
.2 จานวน 1 อัตราตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566 ละที่ ไ พิ่ม ติม) โดย านวณตั้ง
จายไวจานวน 12 ดือน
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

490,440 บาท

จานวน

78,180 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่วไป จานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผด ล ด็ ล็ 2 อัตรา
(2) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(3) ตา นง นงาน
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งาน
จาง จานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผด ล ด็ ล็ 2 อัตรา
(2) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(3) ตา นง นงาน
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดาเนินงาน

รวม

567,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติ โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะ
งานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติ
งานนั้นนอ ผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน า
ตอบ ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ
าราช าร วนทองถิ่น มี ิทธิ บิ า
ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ถึง
ปัจจบัน 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 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 ถึงปัจจบัน รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง าจาง มาทา
งานตาง ๆ า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าถาย
อ าร าบริ ารติดตั้ง รื่องใช านั งาน ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจาย ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ อง ยาวชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ อง ยาวชน
ใ ับนั รียนใน ตตาบล าทราย
าใชจายใน ารจัดงานวัน ด็
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัด ิจ รรมวัน ด็ ใ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง
ดง ละ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน าพระ ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2564
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผาน
ทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียน
ตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม
ติมถึงปัจจบัน
าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร วนทอง
ถิ่น พนั งานจาง ละ จา นาที่อื่น าฝึ อบรม ัมมนา ตามที่
นวยงานราช าร รือ นวยงานราช ารรวม ับ อ ชนจัดฝึ
อบรม ัมมนา พื่อ พิ่ม วามร ละประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติ
ราช าร
าใชจายใน ารพัฒนา รผด ล ด็ องศนยพัฒนา ด็ ล็

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารพัฒนา รผด ล ด็ องศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน าพระ ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง ดง

จานวน
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าบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

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

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัณฑ พื่อ
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั
ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปี 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 ใน
ลั ษณะ าใช อยวั ด ละ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

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

จานวน

50,000 บาท

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

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง าร
จา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจานรองบันทึ
อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

127,000 บาท

จานวน

85,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ ารไฟฟ้า องศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง
ดง ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน าพระ านวณตั้งงบประมาณ
ตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย ประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจาปี 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 ใน
ลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ
าน้าประปา าน้าบาดาล
จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปา องศนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 2 ศนย
าบริ ารไปรษณีย

10,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ปน าฝา ง าโทร ล าธนาณัติ าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย รืออื่นๆ ที่ใชใน ิจ าร ององ ารบริ าร วนตาบล

จานวน
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าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม

จานวน

20,000 บาท

รวม

235,500 บาท

รวม

35,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ารใชระบบอิน ตอร น็ต ละ า ื่อ
ารตาง ๆ าโทรภาพ า ท ล็ ซ าวิทย ื่อ าร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ ็บ
อ าร บบ 2 บาน จานวน 1 ลัง
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง
รภัณฑ ชน รื่องปรับอา าศ รื่อง อมพิว ตอร ละ รภัณฑ
อื่น ๆ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
าปรับปรงภมิทัศนศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง ดง ละศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน าพระ
พื่อจาย ปน าปรับปรงภมิทัศน องศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดวัง ดง
ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน าพระ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,746,591 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,526,591 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

367,290 บาท

จานวน

122,290 บาท

จานวน

245,000 บาท

รวม

1,159,301 บาท

จานวน

1,159,301 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
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 บาท
ตอปี จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี)
- า รื่อง บบนั รียน
พื่อจาย ปน า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาทตอ
ปี 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 บาท
ตอปี จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี)
าอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
พื่อจาย ปน าอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย จานวน 245 วัน
ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ปน าจัดซื้ออา าร ริม (นม) า รับ ด็ อนบาลถึง
ประถมศึ ษาปีที่ 6 โรง รียน ัง ัด านั งาน ณะ รรม าร าร
ศึ ษา ึ้นพื้นฐาน ( พฐ) ละ า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ต
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,220,000 บาท

อด นนโรง รียนบาน าน ยง

จานวน

480,000 บาท

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้น
ประถมศึ ษาปีที่ 6 จานวน 200 วัน
อด นนโรง รียนบาน าพระ

จานวน

588,000 บาท

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้น
ประถมศึ ษาปีที่ 6 จานวน 200 วัน
อด นนโรง รียนวัดวัง ดง

จานวน

844,000 บาท

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้น
ประถมศึ ษาปีที่ 6 จานวน 200 วัน
อด นนโรง รียนวัดวัง ิน พลิง

จานวน

308,000 บาท

งินอด นน วนราช าร

พื่อจาย ปน า นับ นนอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ ถึงชั้น
ประถมศึ ษาปีที่ 6 จานวน 200 วัน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

830,164 บาท

รวม

550,164 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

156,164 บาท

จาง มา ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตามโ รง าร จานวน
ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ นั บา

17,694 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบใ อา า มั รบริบาลทองถิ่น รือ าใช
จายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าตอบ ทน รือ าป่วย ารใ ับผ
ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง ารบริ าร วนตาบล า
ทรายจานวน 144,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยอา า มั รบริบาลทองถิ่น
ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2561
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2/ว 3811
ลงวันที่ 25 มิถนายน 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยอา า มั รบริบาลทองถิ่น ององ รป รอง
วนทองถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2561
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ปน าจาง มา ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน
ัตวตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั
บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จา
ฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี ในอัตราตัว
ละ 6 บาท ตามที่อง รป รอง วนทองถิ่น ารวจ อมลจานวน
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 ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณพ.ศ
. 2562 งินอด นนทั่วไปดาน าธารณ ององ รป รอง
วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจาย ารดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉ ฉิน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม ารดา นินงาน ละบริ าร
จัด ารระบบ าร พทยฉ ฉิน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
าใชจายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละ วบ มโร พิษ นั บา

จานวน

88,470 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ซีน ละอป รณใน ารฉีด พื่อป้อง ัน ละ
วบ มโร พิษ นั บา ในโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย จา โร พิษ นั บา ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัย
ลั ษณ อั รราช มารี ในอัตราตัวละ 30 บาท ตามที่อง ร
ป 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 รื่องซั ซอม นวทาง ารตั้ง
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นน
ทั่วไปดาน าธารณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- าใชจายใน ารจัดซื้อ าร มี าจัด มลง ละยงลายฯ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อ าร มี าจัด มลง ละยง
ลายฯ
- าใชจายใน ารจัดซื้อวั ซีนป้อง ันโร ไ วัดใ ญ ายพันธ
ใ ม ละ าใชจายใน ารป้อง ันโร อื่น ๆ

งินอด นน อ ชน
อด นน ณะ รรม าร มบาน
พื่อจายอด นน ณะ รรม าร มบานใน ตอง ารบริ าร วน
ตาบล าทราย พื่อดา นิน าร ับ ลื่อนโ รง ารพระราชดาริ
ดาน าธารณ ใน ิจ รรมตาง ๆ ใ มี วาม มาะ ม ับปัญ า
ละบริบท องพื้นที่ มบานละ 20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

5,524,020 บาท

รวม

1,053,020 บาท

รวม

1,053,020 บาท

จานวน

693,500 บาท

จานวน

21,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฎใน ผนอัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 - 2566 ละที่ ไ พิ่ม ติม) โดย านวณตั้งจายไว
จานวน 12 ดือน
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน พนั งาน วนตาบลพรอมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือน จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผอานวย าร องชาง(ตน)
(2) นายชางโยธา(ปง./ชง.)
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องผดารงตา นงผ
อานวย าร องชางอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา โดย านวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

264,000 บาท

จานวน

32,220 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ พนั งานจางตามภาร ิจ ละ
พนั งานจางทั่วไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(2) ตา นง ผชวยนายชางโยธา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งาน
จาง จานวน 19 อัตรา ดังนี้
(1) ตา นง ผชวย จาพนั งานธร าร
(2) ตา นง ผชวยนายชางโยธา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลง
วันที่ 19 มิถนายน 2563 รื่อง ารจัดทา ผนอัตรา าลัง าม
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. พรบ.บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดาเนินงาน

รวม

740,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งินตอบ ทน จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติ โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งาน ละไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช าร ในที่ตั้ง านั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญ ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน ละ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารที่ตั้ง านั งาน รือโดยลั ษณะ
งานป ติ ตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รือ ะ ละไดปฏิบัติ
งานนั้นผลัด รือ ะ องตน ละใ มาย วามรวมถึง งิน าตอบ
ทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล
ดวย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
จานวน

30,000 บาท

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

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ 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 ถึงปัจจบัน รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
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ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง า ดินทาง า
พา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผาน
ทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียน
ตาง ๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม
ติมถึงปัจจบัน
าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
- พื่อจาย ปน าจาง มา รงงานใน ารจัดทา อง าจาง มาทา
งานตาง ๆ า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าธรรม นียม ละ าถาย
อ าร าบริ ารติดตั้ง รื่องใช านั งาน ฯลฯ
- พื่อจาย ปน าออ บบ ละ วบ มงาน อ ราง ตาม นัง ือ
ที่ มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั
ณฑ าร บิ าจาง มา ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ
ตาม 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 มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน าร ง าราช าร
วนทองถิ่น พนั งานจาง ละ จา นาที่อื่น าฝึ
อบรม ัมมนา พื่อ พิ่ม วามร ละประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติ
งานราช าร
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าบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

200,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

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

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัณฑ พื่อ
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ละ าซอม ซมบารงรั ษายาน
พา นะ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง
ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณ
รายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า
าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

พื่อจาย ปน าวั ดไฟฟ้า ละวิทยประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง ารจา น
ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชนฟิว ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ทป
พัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า อน ดน ซอร บร อร า ลอด
ฟลออ ร ซนซ รื่องตัด ระ ไฟฟ้าอัตโนมัติ ปอรตไลท ฯลฯ
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วั ด อ ราง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด อ ราง ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ลตามตัวอยาง ารจา น
ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ไมน้ามันทาไม ทิน นอร ี ปรง
ทา ี ปน ซี มนต ปน าว ทราย อิฐ ซี มนต
บล็อ ัง ะ ี ตะป ิน อน ีม ล็ น ียว นาด
ล็ อป รณประปา ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ด อมพิว ตอร ประ ภทวั ด งทน วั ด ิ้น
ปลือง วั ดอป รณ ประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง าร
จา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน ผน รือจานรองบันทึ
อมล ผา มึ ัวพิมพ รือ นพิมพ ตลับผง มึ ระดาษตอ
นื่อง ฯลฯ
งบลงทุน

รวม

3,731,000 บาท

รวม

2,731,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

2,700,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ล็ บบ 2 บานประต
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ ็บ
อ บบ 2 บาน จานวน 2 ลัง ลังละ 5,500 บาท โดยมี
ณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ 2562 ละตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ )
รภัณฑยานพา นะ ละ น ง
จัดซื้อรถบรรท 6 ลอ (รถ ระ ชา)
พื่อจาย ปน าจัดซื้อรถบรรท 6 ลอ บบ ททาย าลัง รงมา ง
ดไมนอย วา 130 รงมา ติดตั้ง รนไฮดรอลิ ทางานได งไม
นอย วา 12 มตร พรอม ระ ชาซอมไฟฟ้า
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง
รั้งที่ 2
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าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง รภัณฑตางๆใ
อยใน ภาพพรอมใชงาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

5,213,800 บาท

รวม

5,213,800 บาท

รวม

5,213,800 บาท

จานวน

497,000 บาท

จานวน

466,900 บาท

าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
พื่อจาย ปน าบารงรั ษา ละปรับปรงอา าร านั งาน อง
ประชม อง ็บ อง ฯลฯ ององ ารบริ าร วนตาบล าทราย
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อา ารตาง ๆ
โ รง าร อ รางอา าร ็บ อง
พื่อจาย ปน า อ รางอา าร ็บ อง พั ด รภัณฑ ละ ิ่ง อง
ตางๆ ององ ารบริ าร วนตาบล าทราย นาด
วาง 5 มตร ยาว 16 มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้าย
โ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบอง ารบริ าร วนตาบล
าทราย า นด )
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็
ซอยวัง ิน พลิงใต

มที่ 1 บาน าทราย

พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 1 บาน า
ทราย ซอยวัง ิน พลิงใต ถนน
วาง 4 มตร ยาว 250 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 1,000 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 55 ลาดับที่ 22
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็

มที่ 10 บาน าทราย

จานวน

พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 10 บาน า
ทราย ถนน วาง 4 มตร ยาว 250 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 1,000 ตาราง มตร พรอม
ติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม
บบอง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 69 ลาดับที่ 85
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 12 บานวัง ดง นือ จานวน
ซอยโรง ี
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 12 บานวัง
ดง นือ ซอยโรง ี ถนน
วาง 3 มตร ยาว 110 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 330 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง รั้ง
ที่ 2 นาที่ 12 ลาดับที่ 10
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 13 บาน าะ วลา จานวน
ประดา ซอยผใ ญไพ
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 13 บาน
าะ วลาประดา ซอยผใ ญไพ ถนน
วาง 3 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 300 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 73 ลาดับที่ 104

466,900 บาท

155,300 บาท

141,200 บาท
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็
อง ซอยราชดาริ

มที่ 14 บาน นอง อง

จานวน

พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 14 บาน
นอง อง อง ซอยราชดาริ ถนน
วาง 3 มตร ยาว 250 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 750 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง รั้ง
ที่ 2 นาที่ 14 ลาดับที่ 12
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 2 บานวัง ดง ซอย จานวน
นันตา
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 2 บานวัง
ดง ซอยนันตา ถนน
วาง 3 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 300 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 57 ลาดับที่ 30
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 5 บาน ลอง ดื่อ
ซอยนาย วิทย
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 5 บาน
ลอง ดื่อ ซอยนาย วิทย ถนน
วาง 4 มตร ยาว 250 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 1,000 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง รั้ง
ที่ 2 นาที่ 5 ลาดับที่ 3

จานวน

352,800 บาท

141,200 บาท

466,900 บาท
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็
ซอย างโรง รียน

มที่ 8 บาน าน ยง

จานวน

พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 8 บาน า
น ยง ซอย างโรง รียน ถนน
วาง 4 มตร ยาว 350 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 1,400 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง รั้ง
ที่ 2 นาที่ 9 ลาดับที่ 7
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 9 บาน นองพงษ จานวน
ซอยฝายน้าลัด
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มที่ 9 บาน
นองพงษ ซอยฝายน้าลัด ถนน
วาง 3 มตร ยาว 250 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 750 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง รั้ง
ที่ 2 นาที่ 10 ลาดับที่ 8
โ รง าร อ รางทอระบายน้า มที่ 11 บานวัง ิน พลิง ซอยวัง ิน จานวน
พลิง - นองปาดมั่ง
พื่อจาย ปน า อ รางทอระบายน้า มที่ 11 บานวัง ิน
พลิง ซอยวัง ิน พลิง - นองปาดมั่ง ทอ นาด 0.80 มตร พรอม
บอพั ระยะทาง 200 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) ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 2 นาที่ 11 ลาดับที่ 9

653,700 บาท

352,800 บาท

400,000 บาท
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โ รง ารทารั้ว ั้น ระน้าประปา ละถนน อน รีต ริม ล็ รอบ
ระน้าภายใน มบาน มที่ 7 บาน าพระ
พื่อจาย ปน า อ รางรั้ว ั้น ระน้าประปา ละถนน อน รีต
ริม ล็ รอบ ระน้าภายใน มบาน มที่ 7 บาน าพระ รั้ว
ยาว 480 มตร ง 1.50 มตร ถนน
วาง 3 มตร ยาว 480 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 1,440 ตาราง มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบ
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง รั้ง
ที่ 2 นาที่ 18 ลาดับที่ 1
โ รง ารปรับปรงผิวจราจรถนนล รัง มที่ 6 บาน นองจะปราบ
น าย นองทอง

จานวน

900,000 บาท

จานวน

159,300 บาท

พื่อจาย ปน าปรับปรงผิวจราจรถนนล รัง มที่ 6 บาน นองจะ
ปราบ น าย นองทอง ถนน วาง
ฉลี่ย 5 มตร ยาว 1,640 มตร ลงล รัง นา
ฉลี่ย 0.07 มตร รือมีปริมาณล รังไมนอย วา 574 ล บาศ
มตร พรอมติดตั้งป้ายชั่ว ราว ละป้ายโ รง าร 1 ป้าย(ราย
ละ อียดตาม บบอง ารบริ าร วนตาบล าทราย
า นด ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) นาที่ 63 ลาดับที่ 55
โ รง ารปรับปรงผิวจราจรล รัง มที่ 3 บานลาประดา ถนน ลอง จานวน
ายยางรง
พื่อจาย ปน าปรับปรงผิวจราจรถนนล รัง มที่ 3 บานลา
ประดา ถนน ลอง ายยางรง ถนน วาง
ฉลี่ย 4 มตร ยาว 700 มตร ลงล รัง นา ฉลี่ย 0.07 มตร รือ
มีปริมาณล รังไมนอย วา 215.60 ล บาศ มตร พรอมติดตั้ง
ป้ายโ รง าร 1 ป้าย(รายละ อียดตาม บบอง ารบริ าร วน
ตาบล าทราย า นด ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 2 นาที่ 4 ลาดับที่ 2

59,800 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

650,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

550,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารลดปริมาณ ยะในชมชน ใ วามร
ับประชาชน ราง ยะใ ิดมล า วบ ม ละ าจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลตอ ภาพอนามัย วั ดิภาพ ละ ณภาพชีวิต อง
ประชาชน
าบารงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

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

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารงรั ษาทรัพย ิน วั ด , รภัณฑ พื่อ
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ละ าซอม ซมบารงรั ษายาน
พา นะ านวณตั้งงบประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง
ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณ
รายจายประจาปี ในลั ษณะ าใช อยวั ด ละ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ

รวม

350,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดยานพา นะ ละ น ง ประ ภทวั ด ง
ทน วั ด ิ้น ปลือง วั ดอป รณประ อบ ละอะไ ล ตามตัวอยาง
ารจา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปน
วั ด รภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน น้า
ลั่น ายไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว ทียนไ วง นอต
ร ประ จปา ตาย ประ จ ลื่อน ัญญาณไฟฉ ฉิน ประ จ
ตาง ๆ ฯลฯ
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 าร
จา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ด รภัณฑ ประ อบ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
าด น้ามัน บนซิน น้ามันจาระบี น้ามัน รื่อง ฯลฯ านวณตั้งงบ
ประมาณตาม ลั ณฑ ละอัตรา าใชจาย ประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช
อย วั ด ละ า าธารณปโภ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2560 รื่อง ลั
ณฑ ละอัตรา าใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปี ในลั ษณะ าใช อย วั ด ละ า าธารณปโภ
วั ดอื่น
จานวน

200,000 บาท

วั ดยานพา นะ ละ น ง

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

นา : 47/55

วันที่พิมพ : 24/11/2563 13:25:16

งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

285,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริมภาวะผนา ตรีในชมชน ละ
พัฒนา ตรีในดานตาง ๆ ารใ วามร พื่อ ารพัฒนา รอบ
รัว ละประชาชนในพื้นที่ าร ริม ราง ัมพันธภาพที่ดีระ วาง
มาชิ ใน รอบ รัว ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ า รอบ รัว าร
ริม ราง วาม ม ็ง องบทบาท ตรี ารยติ วามรน รงใน
รอบ รัว
าใชจายใน ารปล ป่า รือทองถิ่นไทยรวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ียว จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารปล ป่า รือทองถิ่นไทยรวมใจ
ภั ดิ์รั ษพื้นที่ ี ียว
าใชจายใน ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารรณรง ฝึ อบรมใน ารป้อง ัน ละ
ไ ปัญ ายา พติดรวมทั้งวิธี ารบาบัดรั ษา ภายในตาบล า
ทราย
าใชจายใน ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปัญ าโร อด
จานวน

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
าบารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอม ซม ละปรับปรง รภัณฑ (ราย
จาย พื่อซอม ซมบารงรั ษาโ รง ราง อง รภัณฑ นาดใ ญ ซึ่ง
ไมรวมถึง าซอม ซมบารงตามป ติ รือ าซอม ลาง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายโ รง าร/ ิจ รรมดาน ารพัฒนา ตรี ละ รอบ รัว

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม รือศึ ษาดงานดาน อด
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าใชจายใน ารรณรง ป้อง ันอบัติ ติภัย ละปฏิบัติงานใ วาม
ชวย ลือดาน าธารณภัย

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม ละ นับ นน ารพัฒนา
ณภาพชีวิต องผ งอาย นพิ าร ละผดอยโอ า รวมทั้ง าร
บารง ละ ง ริม ารประ อบอาชีพ องประชาชน พื่อใ
ประชาชนมีรายได พียงพอตอ ารดารงชีวิต ละ ามารถพึ่งพาตน
องไดอยางยั่งยืน
าใชจายใน าร ง ริม นับนน ารจัดทา ผนชมชน
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดประชมประชา ม ารประชม
ัญจร ององ ารบริ าร วนตาบล ารจัดทา ผนพัฒนา
ตาบล ผนพัฒนา มบาน ละอื่น ๆ
าใชจายใน าร ง ริม นับ นน องทน วั ดิ ารชมชน

จานวน

50,000 บาท

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารรณรง ป้อง ันอบัติภัย ละปฏิบัติ
งานใ วามชวย ลือดาน าธารณภัย ใ ประชาชนใ ต
ตาบล าทราย
าใชจายใน าร ง ริมพัฒนา ณภาพชีวิตผดอยโอ า ละ รอบ
รัวผมีรายไดนอย

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม นับ นน องทน วั ดิ าร
ชมชน โดยยึด ลั ารออมประชาชน 1 วน อง ารป รอง
วนทองถิ่น 1 วน ละรัฐบาล 1 วน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นนอง รป รอง วนทองถิ่น
อด นนอง ารบริ าร วนตาบลทับ ลอ
พื่อจายอด นนอง ารบริ าร วนตาบลทับ ลอ ตามโ รง าร
จัดตั้งศนยปฏิบัติ 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

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี ละประ พณีตาง ๆ
โ รง าร ง ริม ณธรรม จริยธรรม บวช น ัมมะ
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง าร ง ริม ณธรรม จริยธรรม บวช
น ัมมะ ประจาปี 2564
ประ พณี จดีย าว ปลือ ทา วัญ าววัดวัง ดงใต
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
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/ ีฬา
ประชาชน ละผ งอาย ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย าร บิ าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ
าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี ละประ พณีตาง ๆ

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารประ พณี จดีย าว ปลือ ทา วัญ
าววัดวัง ดงใต มที่ 2 ตาบล าทราย
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

าใชจายโ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ จานวน

50,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง วนทองถิ่น
อด นนอง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจายอด นน ทศบาลตาบล าทราย ตามโ รง ารจัดริ้ว บวน
บัวพทธบชางานนมั าร ลวงพอ พชร ละงาน มโภช มือง
พิจิตรประจาปี 2564
งินอด นน วนราช าร
อด นน านั งานวัฒนธรรมจัง วัดพิจิตร
อด นน านั งานวัฒนธรรมจัง วัดพิจิตร ตามโ รง ารงาน
ประ พณี ง ัน รือยาวจัง วัดพิจิตรชิงถวยพระราชทานพระบาท
ม ด็จพระ จาอย ัว ประจาปี 2564
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานโ รง ารอนรั ษพันธ
รรมพืช อัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่นดวนที่ ด ที่ มท
0891.4/ ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558 นัง ือ รม ง ริม
ป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวัน
ที่ 24 ดือน ร ฎา ม 2560 ละ นัง ือ รม ง ริมป รอง
วนทองถิ่น ที่ มท. 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

รวม

19,218,339 บาท

รวม

19,218,339 บาท

รวม

19,218,339 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบทองทนประ ัน ัง ม ในอัตรารอย
ละ 5 อง าจาง รณีประ บอันตราย รือ จ็บ
ป่วย 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 ลงวัน
ที่ 22 ม รา ม 2557 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบ
ต.ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละ นัง ือ รมป รอง วนทอง
ถิ่น 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 2564 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
พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ผ งอาย ที่มี
อาย 60 ปีบริบรณ ึ้นไป ที่มี ณ มบัติ รบถวนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอาย
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ละได ึ้นทะ บียน อ
รับ งิน บี้ยยังชีพไว ับอง รป รอง วนทองถิ่นไว ลว โดยจาย
อัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบ ั้นบันได วน ตใน วน อง งิน พิ่ม
ที่อง รป รอง วนทองถิ่น ดา นิน ารตาม อ 18 (2) ง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ าร
ยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดา นิน าร
มา อนใชฐาน อมล จานวนผ งอายตามประ าศบัญชีรายชื่อผมี
ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผ งอาย โดย านวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม
ึ้น 3 ปียอน ลัง ละ อมลจานวนผ งอาย ที่ไดบันทึ ในระบบ
าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง
วนทองถิ่น จา ประ าศบัญชีรายชื่อฯ โดยดา นิน ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผ งอาย ใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอาย ององ รป รอง
วนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
อง ปน ารดา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 งพระ
ราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ.ศ
. 2542

จานวน

14,200,000 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จานวน

3,700,000 บาท

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

190,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน นับ นน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผป่วย อด ที่
พทยไดรับรอง ละทา ารวินิจฉัย ลว โดยผป่วย อด ที่มี ิทธิจะ
ไดรับ บี้ยยังชีพ นละ 500 บาทตอ ดือน รบทั้ง12 ดือน ปน
ารดา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 งพระราช
บัญญัติ 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
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ารองจาย

จานวน

450,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณไดลวง
นา ใน รณีจา ปน รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ต าธารณภัย
ตลอดปี โดยนาไปใชจาย พื่อ รณีฉ ฉิน ที่มี าธารณภัย ิด
ึ้น รือบรร ทาปัญ า วาม ดือดรอน องประชาชน ปน วน
รวม พื่อปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ 2560 ละ ที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ละ นัง ือตางๆที่ ี่ยว อง ละตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยวิธี ารงบประมาณ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น 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 ต
อง ารบริ าร วนตาบล าทราย
- งิน มทบ งิน องทน ลั ประ ัน ภาพระดับทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ภาพ ในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ ตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพ
งชาติ รื่อง าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น ดา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทน ลั
ประ ัน ภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ อง รมป รอง วนทอง
ถิ่น พือ มทบ องทน พ.ศ.2561
- าใชจายใน ารจัด ารจราจร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดจราจร ชน ทา ี ตี นทาง ดิน
รถ ทาง ทา ทาง าม รื่อง มายจราจร ัญญาณไฟ ผง ั้น ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4
ตลา ม 2539
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งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท) โดย านวณจา ประมาณ ารรายรับท ประ ภท ย
วนประ ภทพันธบัตร งิน งินที่มีผอทิศใ ละ งินอด นนโดย
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริมป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 ร ฎา ม 2561 ละ นัง ือ
รม ง ริมป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ 0808.5/ว 3466 ลง
วันที่ 29 ร ฎา ม 2561

จานวน

268,339 บาท

