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ื้นที่ 87.45 ตา า ิ ต

ป ะชา ทั้ ด 3,515 น
ชาย 1,718 คน

หญิง 1,797 คน

้ ู  ณ ันที่ 28 ธัน า  2564



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บล ค สมส ร
ภ ค จรญ  จง วดลพบรี



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล ม ร

. . 2565

1. ถ น ร ลั
1.1

ถล บปร ม
. . 2565

1.1.1 43,095,512.15

1.1.2 42,661,866.04

1.1.3 12,506,001.81

1.1.4 0 0.00

1.1.5 10 1,335,990.00

1.2 0.00

. . 2564 30 . . 2564

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2564
2.1 15,232,768.89

ษ 12,199.62

51,844.90

184,655.07

0.00

็ ็ 15,000.00

0.00

ษ 14,969,069.30

0.00

2.2 0.00

2.3 20,338,973.11



6,231,846.00

7,848,245.00

2,814,645.02

2,469,800.00

974,437.09

ื 0.00

2.4 39,816.00

2.5 ื 0.00

2.6 0.00

2.7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ร ย ยปร ป บปร ม พ.ศ. 2565

รบร ร วน บล ม ร
ภ ร ว ลพบร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มว ภ ษ ร 9,519.32 131,500.00 103,500.00

มว ธรรม นยม ปรบ ล ใบ
น

40,701.35 6,000.00 14,000.00

มว ร ยไ ้ ทรพย น 323,630.18 350,000.00 200,000.00

มว ร ยไ ้ บ็ ล็ 1,040.00 0.00 2,000.00

มว ร ยไ ้ ทน 0.00 2,500.00 2,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 374,890.85 490,000.00 322,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มว ภ ษ รร 13,920,958.58 14,825,000.00 14,918,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,920,958.58 14,825,000.00 14,918,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มว น นน 10,466,658.00 10,250,000.00 10,560,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,466,658.00 10,250,000.00 10,560,000.00

รวม 24,762,507.43 25,565,000.00 25,800,000.00



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 5,476,786.00 6,184,810.00 7,273,000.00

งบบุคลากร 7,967,146.00 9,291,000.00 9,808,060.00

งบดา นินงาน 2,873,591.98 6,509,590.00 4,539,540.00

งบลงทุน 1,922,100.00 2,759,600.00 2,717,800.00

งบ งินอุดหนุน 976,326.40 1,195,000.00 1,436,600.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

19,215,950.38 25,965,000.00 25,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลโค แสมสาร

อาเภอโค เจริญ  จัง วัดลพบรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบล คก ม าร
อา ภอ คก จริญ  จัง วัดลพบรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

ผนงานบริ ารงานทั่วไป 8,486,100

ผนงานการรักษาความ งบภายใน 616,180

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา 2,873,640

ผนงาน าธารณ ข 806,560

ผนงาน ังคม ง คราะ 1,168,000

ผนงาน ค ะ ละชมชน 400,000

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 118,000

ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 133,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอต า กรรม ละการ ยธา 3,880,520

ผนงานการ กษตร 45,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง 7,273,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,800,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ ม
ภ ญ ด พบุ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,273,000 7,273,000
     บ 7,273,000 7,273,000

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,501,740 1,655,320 187,200 6,344,260
     น ดื น (ฝ่ ย มื ) 2,052,720 0 0 2,052,720

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 2,449,020 1,655,320 187,200 4,291,540

งบดา นินงาน 1,656,240 347,000 20,000 2,023,240
     ต บ ทน 547,000 204,000 20,000 771,000

     ใช้ ย 638,000 103,000 0 741,000

     ดุ 145,000 40,000 0 185,000

     ธ ณูป ภ 326,240 0 0 326,240

งบลงทุน 19,200 44,400 0 63,600
     ุภณฑ 19,200 44,400 0 63,600

งบ งินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
     น ุด นุน 30,000 0 0 30,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000
     ย ย ื่น 25,000 0 0 25,000

รวม 6,232,180 2,046,720 207,200 8,486,100

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 382,980 0 382,980
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 382,980 0 382,980

งบดา นินงาน 109,000 124,200 233,200
     ต บ ทน 48,000 40,000 88,000

     ใช้ ย 38,000 84,200 122,200

     ดุ 23,000 0 23,000

รวม 491,980 124,200 616,180

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 342,840 723,000 1,065,840
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 342,840 723,000 1,065,840

งบดา นินงาน 49,000 919,300 968,300
     ต บ ทน 32,000 78,000 110,000

     ใช้ ย 17,000 407,300 424,300

     ดุ 0 434,000 434,000

งบลงทุน 5,900 65,000 70,900
     ุภณฑ 5,900 65,000 70,900

งบ งินอุดหนุน 0 768,600 768,600
     น ุด นุน 0 768,600 768,600

รวม 397,740 2,475,900 2,873,640

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 233,760 0 233,760
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 233,760 0 233,760

งบดา นินงาน 101,800 311,000 412,800
     ต บ ทน 86,800 120,000 206,800

     ใช้ ย 15,000 159,000 174,000

     ดุ 0 32,000 32,000

งบ งินอุดหนุน 160,000 0 160,000
     น ุด นุน 160,000 0 160,000

รวม 495,560 311,000 806,560

น้ : 5/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 827,700 0 827,700
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 827,700 0 827,700

งบดา นินงาน 171,000 157,000 328,000
     ต บ ทน 73,000 0 73,000

     ใช้ ย 58,000 157,000 215,000

     ดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 12,300 0 12,300
     ุภณฑ 12,300 0 12,300

รวม 1,011,000 157,000 1,168,000
แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบ งินอุดหนุน 400,000 400,000
     น ุด นุน 400,000 400,000

รวม 400,000 400,000

น้ : 6/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 98,000 98,000
     ใช้ ย 98,000 98,000

งบ งินอุดหนุน 20,000 20,000
     น ุด นุน 20,000 20,000

รวม 118,000 118,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 30,000 45,000 75,000
     ใช้ ย 30,000 45,000 75,000

งบ งินอุดหนุน 0 58,000 58,000
     น ุด นุน 0 58,000 58,000

รวม 30,000 103,000 133,000

น้ : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 953,520 0 953,520
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 953,520 0 953,520

งบดา นินงาน 306,000 50,000 356,000
     ต บ ทน 212,000 0 212,000

     ใช้ ย 37,000 50,000 87,000

     ดุ 57,000 0 57,000

งบลงทุน 0 2,571,000 2,571,000
     ุภณฑ 0 409,000 409,000

     ท่ดน ่ ้ 0 2,162,000 2,162,000

รวม 1,259,520 2,621,000 3,880,520

น้ : 8/9



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 5,000 40,000 45,000
     ดุ 5,000 0 5,000

     ต บ ทน 0 18,000 18,000

     ใช้ ย 0 22,000 22,000

รวม 5,000 40,000 45,000

น้ : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

งค รบร ร วนต บล ค ม ร
ภ ค จรญ  จง วดลพบุร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษ รง รื น ล ท่ดน 29,135.78 671.00 15,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษบ รุงท งท่ 82,819.70 2,069.20 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร ง 0.00 2,939.12 110,500.00 -9.50 % 100,000.00
     ภ ษป้ ย 4,080.00 3,840.00 4,000.00 -12.50 % 3,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 116,035.48 9,519.32 131,500.00 103,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร 960.30 1,387.10 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร 997.75 220.25 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 400.00 530.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 0.00 3,000.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     ค ปรบ รผด ญญ 0.00 35,564.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

0.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,358.05 40,701.35 6,000.00 14,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บ้ย 341,275.79 323,630.18 350,000.00 -42.86 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 341,275.79 323,630.18 350,000.00 200,000.00

วนท่พมพ : 28/12/2564  11:10:21 น  : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 0.00 1,040.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,040.00 0.00 2,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค ข ยท ดตล ดทรพย น 0.00 0.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 429,139.06 427,144.92 430,000.00 4.65 % 450,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน 9,856,119.28 9,156,796.23 9,730,000.00 -0.31 % 9,700,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 1,492,417.31 1,484,658.54 1,650,000.00 0.00 % 1,650,000.00
     ภ ษธุร จ ฉพ 52,978.88 49,920.37 38,000.00 44.74 % 55,000.00
     ภ ษ รรพ มต 3,034,763.19 2,642,833.33 2,835,000.00 0.53 % 2,850,000.00
     ค ภ ค ลวง ล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 3,020.00 1,020.00 3,000.00 166.67 % 8,000.00
     ค ภ ค ลวง ร 49,022.44 50,678.69 51,000.00 7.84 % 55,000.00
     ค ภ ค ลวงปิ ตร ลยม 26,735.54 23,469.50 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ค ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

67,686.00 84,437.00 63,000.00 98.41 % 125,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,011,881.70 13,920,958.58 14,825,000.00 14,918,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     งน ุด นุนท่วไป 9,975,442.00 10,466,658.00 10,250,000.00 3.02 % 10,560,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 9,975,442.00 10,466,658.00 10,250,000.00 10,560,000.00
รวมทุกหมวด 25,446,993.02 24,762,507.43 25,565,000.00 25,800,000.00

วนท่พมพ : 28/12/2564  11:10:21 น  : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

งค รบร ร วนต บล ค ม ร

ภ ค จรญ จง วดลพบุร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 103,500 บาท
ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร้ ง จ นวน 100,000 บ ท

ภ ษป้ ย จ นวน 3,500 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 14,000 บาท
ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร จ นวน 1,000 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 1,000 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย จ นวน 500 บ ท

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 5,000 บ ท

ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 5,000 บ ท

ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

จ นวน 1,500 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ด บ้ย จ นวน 200,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,500 บาท
ค ข ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 2,500 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,918,000 บาท

ภ ษรถยนต จ นวน 450,000 บ ท

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน จ นวน 9,700,000 บ ท

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 1,650,000 บ ท

ภ ษธุร จ ฉพ จ นวน 55,000 บ ท

วนท่พมพ : 28/12/2564 11:11:01 น้ : 1/2



ภ ษ รรพ มต จ นวน 2,850,000 บ ท

ค ภ ค ลวง ล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้ จ นวน 8,000 บ ท

ค ภ ค ลวง ร จ นวน 55,000 บ ท

ค ภ ค ลวงปิ ตร ลยม จ นวน 25,000 บ ท

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน 125,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,560,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป จ นวน 10,560,000 บ ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 52,232 58,699 69,000 17.39 % 81,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 2,240 3,500 0 % 3,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,785,100 3,946,300 4,186,200 6.35 % 4,452,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,218,400 1,275,200 1,380,000 3.13 % 1,423,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 41,000 33,500 36,000 -16.67 % 30,000

เงินสารองจาย 65,500 7,847 551,500 -9.34 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 304,800

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 0 0 0 100 % 420,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,384 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริ ารสวนตาบลโคกแสมสาร
อาเภอโคกเจริญ    จัง วัดลพบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

57,204 0 57,460 0.07 % 57,500

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

145,000 153,000 306,300 -100 % 0

รวมงบกลาง 5,366,820 5,476,786 6,592,960 7,273,000
รวมงบกลาง 5,366,820 5,476,786 6,592,960 7,273,000
รวมงบกลาง 5,366,820 5,476,786 6,592,960 7,273,000

รวมแผนงานงบกลาง 5,366,820 5,476,786 6,592,960 7,273,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,363,716 1,257,840 1,540,800 -11.21 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,048,436 1,942,560 2,225,520 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,159,500 2,302,800 2,548,710 -32.63 % 1,717,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจาตาแ นง 126,000 168,000 210,000 -20 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 252,000 684,120 667,080 -35.24 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 28,000 57,000 60,000 -20 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,649,500 3,295,920 3,569,790 2,449,020
รวมงบบุคลากร 3,697,936 5,238,480 5,795,310 4,501,740

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 14,200 246,640 82.45 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 63,600 30,600 156,000 -53.85 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 4,200 4,350 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 67,800 49,150 427,640 547,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 47,760 36,600 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานจ้างเ มาบริการพนักงานขับรถ
ยนต์สวนกลาง ประจาป พ.ศ.2562

52,500 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,050 6,750 32,000 -68.75 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริ ารสวนตาบลและนายก
องค์การบริ ารสวนตาบลโคกแสมสาร

0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,588 139,266 150,000 -73.33 % 40,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 300,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงาน

253,650 252,600 266,000 1.5 % 270,000

คาใช้จายประเภทคาสินไ มทดแทน 0 0 20,000 -75 % 5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสงเสริมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริ ารสวนตาบลโคก
แสมสาร

0 0 5,700 -12.28 % 5,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริ าร 
สมาชิกสภาองค์การบริ ารสวนตาบล 
พนักงานสวนตาบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  

0 1,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริ าร 
สมาชิกสภาองค์การบริ ารสวนตาบล 
พนักงานสวนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

0 0 5,700 -12.28 % 5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 41,763.04 4,000 110,000 -63.64 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 421,311.04 440,216 952,400 638,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 70,633 59,644 100,000 -60 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 7,500 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,607 13,055 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 18,850 40,000 -62.5 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 60,465.3 67,636.1 100,000 -40 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,240 14,000 45,000 -55.56 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 163,945.3 180,685.1 340,000 145,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 148,181.2 155,328.71 220,000 -26.71 % 161,240

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 39,022.79 56,878.2 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,405.36 1,802.81 38,000 -21.05 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,356 5,016.25 8,000 -37.5 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 75,884.4 75,884.4 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 270,849.75 294,910.37 396,000 326,240
รวมงบดาเนินงาน 923,906.09 964,961.47 2,116,040 1,656,240

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้นวม 0 0 25,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 0 0 0 100 % 4,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว 
- ดา) 

88,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(แบบตั้งพื้น รือแบบแขวน)

80,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
ตั้งพื้น รือแบบแขวน)                           
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                       

0 0 80,400 -100 % 0

จัดซื้อตู้เ ล็กกระจกใส 2 บานเลื่อน 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เ ล็กบานทึบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 0 0 22,500 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง พร้อมติดตั้ง 0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม สา รับผู้เข้า
รวมประชุม จานวน 8 ชุด

0 0 32,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 100 % 8,500

มานปรับแสงพร้อมติดตั้ง 0 0 70,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
งานสานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
งานสานักงาน 

0 0 16,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 1,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ขนาด 
2.50x4.00 เมตร พร้อมตราสัญลักษณ์ พาน
พุม ป้าย นวยงาน 

0 0 55,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 187,400 0 316,900 19,200
รวมงบลงทุน 187,400 0 316,900 19,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุด นุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ประจาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

30,000 0 0 0 % 0

อุด นุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ประจาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

0 30,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ประจาปงบประมาณ 
พ.ศ.2564

0 0 30,000 -100 % 0
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อุด นุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ประจาปงบประมาณ 
พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
รือเพื่อพัฒนาระบบตางๆ

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 4,839,242.09 6,233,441.47 8,283,250 6,232,180

วันที่พิมพ์ : 28/12/2564  11:13 น้า : 10/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 883,440 0 0 100 % 1,185,320

เงินประจาตาแ นง 42,000 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 272,640 0 0 100 % 404,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,210,080 0 0 1,655,320
รวมงบบุคลากร 1,210,080 0 0 1,655,320

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

51,800 0 146,820 -1.24 % 145,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 108,000 -61.11 % 42,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 12,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 3,970 4,200 12,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 55,770 4,200 271,820 204,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 4,150 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองคลัง

84,000 0 51,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
จัดเก็บรายได้

0 0 42,500 20 % 51,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,300 46,879 60,000 -66.67 % 20,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 2,400 15,000 -53.33 % 7,000

รวมค่าใช้สอย 104,450 49,279 178,500 103,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 26,723.1 19,096 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,820 23,330 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 49,543.1 42,426 70,000 40,000
รวมงบดาเนินงาน 209,763.1 95,905 520,320 347,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 0 0 0 100 % 7,200

จัดซื้อตู้เ ล็กกระจกใส 2  บานเลื่อน 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เ ล็กกระจกใส 2 บานเลื่อน 5,000 0 0 100 % 8,000

จัดซื้อตู้เ ล็กบานทึบ 2 บาน 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 16,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
งานสานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สา รับ
สานักงาน

0 15,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED  ขาวดา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 32,100 31,500 44,400
รวมงบลงทุน 5,000 32,100 31,500 44,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารงานคลัง 1,424,843.1 128,005 551,820 2,046,720
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 187,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 187,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 207,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,264,085.19 6,361,446.47 8,835,070 8,486,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 201,660 221,220 239,640 8.24 % 259,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 3,600 4,440 -18.92 % 3,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 201,660 224,820 244,080 382,980
รวมงบบุคลากร 201,660 224,820 244,080 382,980

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

33,600 0 20,360 47.35 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 18,000 48,000 -68.75 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 33,600 18,000 73,360 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 6,600 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

84,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 1,450 20,000 -60 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 580 29,960 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 91,180 31,410 50,000 38,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพา นะและขนสง 15,965 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 8,916.2 7,431 30,000 -73.33 % 8,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 152,000 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 176,881.2 7,431 80,000 23,000
รวมงบดาเนินงาน 301,661.2 56,841 203,360 109,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง พร้อมติดตั้ง 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
สานักงาน

0 15,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,700 12,300 0
รวมงบลงทุน 0 15,700 12,300 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 503,321.2 297,361 459,740 491,980
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 30,300 122,600 -67.37 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 30,300 122,600 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 21,000 84,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเ ลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการป้องกันความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย (ซ้อมแผนไฟไ ม้)

0 0 6,600 -24.24 % 5,000

คาใช้จายตามโครงการป้องกันเด็กจมน้า 0 0 2,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม ทบทวน 
อปพร.

0 0 0 100 % 10,000
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้ใน
เด็กปฐมวัย ใ ้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู
ในรถยนต์

0 0 3,600 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใ ม

0 4,700 5,200 0 % 5,200

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 4,000 0 % 4,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นของ
องค์การบริ ารสวนตาบลโคกแสมสาร

0 94,525 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 120,225 105,400 84,200
รวมงบดาเนินงาน 0 150,525 228,000 124,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อป้ายสามเ ลี่ยม ยุดตรวจ 0 0 28,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 28,500 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 150,525 256,500 124,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 503,321.2 447,886 716,240 616,180
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 279,780 580,860 624,540 -45.11 % 342,840

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 320,880 331,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 279,780 931,240 1,009,940 342,840
รวมงบบุคลากร 279,780 931,240 1,009,940 342,840

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 27,480 9.17 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,480 32,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 22,000 5,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 10,835 20,000 -55 % 9,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

คาใช้จายสา รับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 0 10,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 31,000 20,860 25,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,000 53,695 60,000 17,000
รวมงบดาเนินงาน 31,000 53,695 90,480 49,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เ ล็กบานทึบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง พร้อมติดตั้ง ศพด
.อบต.โคกแสมสาร

0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
งานสานักงาน  

0 15,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,700 24,000 5,900
รวมงบลงทุน 0 15,700 24,000 5,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 310,780 1,000,635 1,124,420 397,740
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 267,420 0 0 100 % 324,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 312,840 0 0 100 % 345,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 592,260 0 0 723,000
รวมงบบุคลากร 592,260 0 0 723,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 52,980 3.81 % 55,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 8,400 6,300 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,400 6,300 77,980 78,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการปฐมนิเทศ 2,005 1,290 3,250 16.92 % 3,800

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็ก
ไทย

0 0 2,900 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานความ
สัมพันธ์

0 0 1,000 50 % 1,500

คาใช้จายตามโครงการเรียนรู้รวมกัน
ระ วางครู ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย

20,170 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้
รวมกันระ วางครู ผู้ปกครอง และเด็ก
ปฐมวัย

0 18,510 20,170 4.12 % 21,000

คาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริ ารสถานศึกษา

320,480 290,560 322,040 0.61 % 324,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,590 28,772 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการเรียนรู้ใน
เด็กปฐมวัยใ ้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู
ในรถยนต์

0 0 0 100 % 1,000
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คาใช้จายในโครงการสานฝันวันปลอดโรค 0 0 0 100 % 3,000

โครงการบริ ารจัดการขยะในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อลดภาวะกลิ่นและพา ะนาโรค

0 0 0 100 % 3,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้า 0 0 0 100 % 1,000

โครงการวันแมแ งชาติ 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าใช้สอย 364,245 339,132 364,360 407,300
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 434,000

คาอา ารเสริม (นม) 403,825.38 381,202.86 444,560 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 403,825.38 381,202.86 444,560 434,000
รวมงบดาเนินงาน 776,470.38 726,634.86 886,900 919,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน 0 0 0 100 % 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ SMART 
TV 40"

0 0 0 100 % 26,700
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสา รับ
สานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 65,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 65,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนโครงการอา ารกลางวันใ ้แกเด็ก
นักเรียน

782,160 726,200 754,000 1.94 % 768,600

รวมเงินอุดหนุน 782,160 726,200 754,000 768,600
รวมงบเงินอุดหนุน 782,160 726,200 754,000 768,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,150,890.38 1,452,834.86 1,640,900 2,475,900
รวมแผนงานการศึกษา 2,461,670.38 2,453,469.86 2,765,320 2,873,640
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 233,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 233,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 233,760

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 15,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 86,800
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 101,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนบ้านเขาสามยอด มูที่ 7 0 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนบ้านโคกแสมสาร มูที่ 4 0 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนบ้านโคกแสมสาร มูที่ 5 0 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนบ้านจอมแก้ว มูที่ 8 0 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนบ้านมวงแก้ว มูที่ 3 0 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนบ้าน นองอีเก้ง มูที่ 1 0 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนบ้านใ มไพศาลี มูที่ 2 0 0 20,000 0 % 20,000
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อุด นุนบ้านใ มศรีอุบล มูที่ 6 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 160,000 160,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 160,000 495,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 -16.67 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก ญิง 
พลเรือ ญิง พลอากาศเอก ญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 6,000 -16.67 % 5,000
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คาจ้างเ มาบริการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก ญิง 
พลเรือเอก ญิง พลอากาศเอก ญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 2,853 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
สาธารณสุข

0 84,000 84,000 0 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเ ลือประชาชน
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดตอ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการการบริ ารจัดการขยะแบบยั่งยืน 0 0 50,000 -90 % 5,000

โครงการบริ ารจัดการขยะในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อลดภาวะกลิ่นและพา ะนาโรค

0 0 3,900 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร้าย
แรง

0 0 20,000 -50 % 10,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

27,200 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก ญิง พลเรือ ญิง พล
อากาศเอก ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง 
พลอากาศเอก ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 23,324 0 0 % 0

โครงการสานฝันวันปลอดโรค 0 0 5,450 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 27,200 110,177 229,350 159,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 3,250 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 4,046.7 10,409.65 30,000 -60 % 12,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 4,046.7 13,659.65 60,000 32,000
รวมงบดาเนินงาน 31,246.7 123,836.65 433,350 311,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 31,246.7 123,836.65 433,350 311,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 31,246.7 123,836.65 593,350 806,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 540,300 574,020 610,680 9.01 % 665,700

เงินประจาตาแ นง 40,250 22,806 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 223,620 231,060 244,560 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 81,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 9,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 804,170 917,886 1,017,240 827,700
รวมงบบุคลากร 804,170 917,886 1,017,240 827,700
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 81,000 -19.75 % 65,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 17,800 17,150 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 53,800 53,150 189,000 73,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 8,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายในโครงการเดินทางไปราชการ 8,004 1,950 60,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 8,004 1,950 75,000 58,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 15,131 8,782 25,860 -22.66 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 21,285 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 15,131 30,067 60,860 40,000
รวมงบดาเนินงาน 76,935 85,167 324,860 171,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 0 0 0 100 % 4,800

จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 2 บานเลื่อน 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เ ล็กกระจกใส 2 บานเลื่อน 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 5,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
งานสานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
สานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

7,900 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)
0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,200 0 22,000 12,300
รวมงบลงทุน 34,200 0 22,000 12,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 915,305 1,003,053 1,364,100 1,011,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม

0 0 0 100 % 51,000

โครงการรถรับสงเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ ารสวน
ตาบลโคกแสมสาร

96,000 68,000 96,000 0 % 96,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเ ลือประชาชน
ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 96,000 68,000 96,000 157,000
รวมงบดาเนินงาน 96,000 68,000 96,000 157,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 96,000 68,000 96,000 157,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,011,305 1,071,053 1,460,100 1,168,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 376,020 399,360 429,280 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 205,320 213,360 224,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 623,340 654,720 695,280 0
รวมงบบุคลากร 623,340 654,720 695,280 0
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 114,700 166,740 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 72,000 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 150,700 248,740 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 22,200 18,618 12,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,800 10,318 9,400 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 7,475.66 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 45,475.66 28,936 36,400 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 12,559 4,875 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,000 7,500 10,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 5,300 5,385 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,640 20,930 50,000 -100 % 0

วัสดุสารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 35,499 38,690 115,000 0
รวมงบดาเนินงาน 116,974.66 218,326 400,140 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เ ล็กบานทึบ 2 บาน 0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 4,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Injet 
Printer) สา รับกระดาษขนาด A3

0 6,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,300 6,300 5,500 0
รวมงบลงทุน 4,300 6,300 5,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 744,614.66 879,346 1,100,920 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 6,400 145,715 85,600 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 53,250 65,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,400 198,965 150,600 0
รวมงบดาเนินงาน 6,400 198,965 150,600 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร รือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง รือภาย ลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสา
เ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 1

0 0 162,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
ชนิดเสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 2 

0 0 595,000 -100 % 0

โครงการติดตัังไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
ชนิดเสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 3

0 141,140 0 0 % 0
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โครงการติดตัังไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
ชนิดเสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 6

0 352,860 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 494,000 757,000 0
รวมงบลงทุน 0 494,000 757,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

กอสร้างขยายเขตระบบจา นายไฟฟ้า 0 137,157.95 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 0 24,968.45 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโคกแสมสาาร 
มูที่ 4

61,418 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งสาย
ดับ พร้อมปักเสา  มูที่ 4 

0 0 175,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งสาย
ดับ พร้อมปักเสา มูที่ 3

0 0 0 100 % 50,000

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งสาย
ดับ พร้อมปักเสา มูที่ 7

0 0 0 100 % 350,000
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ติดตั้ง ม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะบ้านใ มไพ
ศาลี มูที่ 2

122,610.23 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 184,028.23 162,126.4 175,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 184,028.23 162,126.4 175,000 400,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 190,428.23 855,091.4 1,082,600 400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 935,042.89 1,734,437.4 2,183,520 400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

28,000 0 20,000 -75 % 5,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน วัย
รุน วัยใส างไกลเอดส์ เข้าใจเพศศึกษา 
และยาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

0 0 3,000 566.67 % 20,000
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 76,000 -73.68 % 20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดเวที
ประชาคม และขับเคลื่อนแผนชุมชน

0 0 12,000 -75 % 3,000

โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน

7,800 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจิตอาสา เราทาความดี ด้วย ัวใจ 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด 0 0 60,000 -83.33 % 10,000

โครงการสงเสริมการจัดเวทีประชาคม มู
บ้าน และการมีสวนรวมของประชาชนแบบ
บูรณาการ

0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,800 0 209,000 98,000
รวมงบดาเนินงาน 35,800 0 209,000 98,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใ ้แก
มูบ้าน/ชุมชน ศป.ปส.อ.โคกเจริญ จัง วัด

ลพบุรี ประจาป 2564

0 0 20,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใ ้แก
มูบ้าน/ชุมชน ศป.ปส.อ.โคกเจริญ จัง วัด

ลพบุรี ประจาป 2565

0 0 0 100 % 20,000

อุด นุนโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใ ้แก มู
บ้าน/ชุมชน ศป.ปส.อ.โคกเจริญ จัง วัด
ลพบุรี ประจาป 2562

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 55,800 0 229,000 118,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 55,800 0 229,000 118,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

128,610 0 134,120 -77.63 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 128,610 0 134,120 30,000
รวมงบดาเนินงาน 128,610 0 134,120 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 128,610 0 134,120 30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,700 16,260 30,000 -50 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทาโครงการประเพณี
งานบุญบั้งไฟ

57,500 0 0 100 % 20,000
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คาใช้จายในการจัดทาโครงการประเพณี
ลอยกระทง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติในวันสาคัญของ
สถาบันพระม ากษัตริย์

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการวันแมแ งชาติ 2,920 2,975 5,520 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สา รับเด็กปฐมวัย

0 0 1,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 82,120 19,235 57,020 45,000
รวมงบดาเนินงาน 82,120 19,235 57,020 45,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ องค์การบริ าร
สวนตาบลโคกแสมสาร

0 0 95,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 95,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 95,000 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดกิจกรรมและรณรงค์ประชา
สัมพันธ์งานสมเด็จพระนารายณ์ม าราช 
อาเภอโคกเจริญ จัง วัดลพบุรี ประจาป 
2562

10,000 0 0 0 % 0

อุด นุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี 
ประจาป 2562 อาเภอโคกเจริญ จัง วัด
ลพบุรี

20,000 0 0 0 % 0

อุด นุนโครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช อาเภอโคกเจริญ จัง วัด
ลพบุรี ประจาป 2563

0 10,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช อาเภอโคกเจริญ จัง วัด
ลพบุรี ประจาป 2564

0 0 10,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช อาเภอโคกเจริญ จัง วัด
ลพบุรี ประจาป 2565

0 0 0 100 % 10,000
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อุด นุนโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช ประจาป 2562

28,000 0 0 0 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช ประจาป 2563

0 28,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช ประจาป 2564

0 0 28,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช ประจาป 2565

0 0 0 100 % 28,000

อุด นุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพระ
ราชพิธี อาเภอโคกเจริญ จัง วัดลพบุรี 
ประจาป 2563 

0 20,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพระ
ราชพิธี อาเภอโคกเจริญ จัง วัดลพบุรี 
ประจาป 2564

0 0 20,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพระ
ราชพิธี อาเภอโคกเจริญ จัง วัดลพบุรี 
ประจาป 2565

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 58,000 58,000 58,000 58,000
รวมงบเงินอุดหนุน 58,000 58,000 58,000 58,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 140,120 77,235 210,020 103,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 268,730 77,235 344,140 133,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 532,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 343,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 953,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 953,520

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 166,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 212,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 7,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 37,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 57,000
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รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 306,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,259,520

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 131,630 56,100 245,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 54,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 131,630 110,600 295,000 50,000
รวมงบดาเนินงาน 131,630 110,600 295,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อชุดภาครับสัญญาณกระจายเสียงทาง
ไกลอัตโนมัติ(ลูกขาย) พร้อมติดตั้ง

0 0 0 100 % 399,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อล้อวัดระยะดิจิตอล 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 409,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร รือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง รือภาย ลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
ชนิดเสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 6

0 0 0 100 % 624,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
ชนิดเสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 7

0 0 0 100 % 169,000

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมฝายน้าล้น แบบ มข.2527 0 0 0 100 % 28,000

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โคกแสมสาร

0 0 0 100 % 101,000

ปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค์ พร้อม
กอสร้าง ้องน้า มูที่ 3

0 0 0 100 % 467,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) มูที่ 
1

0 0 485,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 4

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 5

0 291,000 0 100 % 105,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 7

0 0 0 100 % 111,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 7 (จุดที่ 1)

0 83,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 7 (จุดที่ 2)

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 7 (จุดที่ 3)

0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 7 (จุดที่ 4)

0 60,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลงลูกรัง มูที่ 5 0 283,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู  มู
ที่ 4

0 0 605,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู  มู
ที่ 8

0 0 647,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ มูที่ 
5

0 0 0 100 % 527,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K) 0 0 0 100 % 30,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K) 0 0 64,900 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลง ินคลุก มูที่ 3 0 371,000 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก มูที่ 4 402,000 0 0 0 % 0
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ปรับปรุงถนนลงลูกรัง มูที่ 4 276,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 678,000 1,358,300 1,896,900 2,162,000
รวมงบลงทุน 678,000 1,358,300 1,896,900 2,571,000

รวมงานก่อสร้าง 809,630 1,468,900 2,191,900 2,621,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 809,630 1,468,900 2,191,900 3,880,520

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 5,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 20,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 20,000 5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 18,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

0 0 5,000 -40 % 3,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า"

0 0 0 100 % 3,000

โครงการปั่น ปลูก ปลอย ปลอด 19,860 0 0 100 % 10,000

โครงการพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่
ตาบลโคกแสมสาร

13,200 900 8,400 -64.29 % 3,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ

0 0 20,000 -85 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 33,060 900 33,400 22,000
รวมงบดาเนินงาน 33,060 900 33,400 40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 33,060 900 33,400 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 33,060 900 53,400 45,000

รวมทุกแผนงาน 17,740,711.36 19,215,950.38 25,965,000 25,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร

อํา ภอ ค จริญ   จัง วัดลพบรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,273,000 บาท
งบกลาง รวม 7,273,000 บาท

งบกลาง รวม 7,273,000 บาท
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม จํานวน 81,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ังคม  รณีของ
พนั งานจ้างใน วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ ้า ของคาตอบ
ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป

        -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
        2)  นัง ือ ํานั งาน  .จ. ,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 

        3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ. ,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10  ร ฎาคม 2557         

        - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 4 
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งิน มทบ องทน งินทด ทน จํานวน 3,500 บาท

        พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทด ทน  รณีพนั งานจ้าง
ประ บอันตราย  จ็บปวย ตาย  รือ ญ ายอัน นื่องมาจา ารทํา
งานใ ้นายจ้าง  ดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป ดยประมาณทั้งปี
        -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  รื่อง  ารตั้งงบ
ประมาณ งิน มทบ องทน งินทด ทน
        - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 10
  น้า 87

บี้ยยังชีพผ้ งอาย จํานวน 4,452,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ งอายใ ้ ผ้ งอาย
ที่มีอาย 60 ปีบริบรณขึ้นไปใน ขตตําบล ค ม าร ที่มี
คณ มบัติครบถ้วน ละได้ขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  ดยจายในอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน
บบขั้นบันได

        -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 
        2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
        3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6  ร ฎาคม 2564
        - ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 1 
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บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 1,423,200 บาท

        พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยความพิ ารใ ้ คนพิ ารใน
ขตตําบล ค ม ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นด ละได้

ดงความจํานงขอขึ้นทะ บียน  พื่อขอรับ บี้ยยังชีพความพิ ารไว้
ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น ดย

        - ผ้พิ ารอาย 18 ปีขึ้นไปจะได้รับคนละ 800 บาทตอ
ดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี  มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557) 
        - ผ้พิ ารที่อายไมถึง 18 ปี ได้รับคนละ 1,000 บาทตอ
ดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี  มื่อวันที่ 28  มษายน 2563) 
        -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542
        2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย
บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
       3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6  ร ฎาคม 2564
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 2 

บี้ยยังชีพผ้ปวย อด จํานวน 30,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ปวย อด ใ ้ ผ้ปวย
อด ใน ขตตําบล ค ม ารที่ พทยได้รับรอง ละทํา าร
วินิจฉัย ล้ว  ดยผ้ปวย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพคนละ 500
 บาทตอ ดือน 
       -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 
       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ บี้ยยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

       3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6  ร ฎาคม 2564
        - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 3 
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งิน ํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน รณีฉ ฉินที่มี ต าธารณภัย ิด
ขึ้น รือ รณี ารป้อง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย  รือคาด
วาจะ ิด าธารณภัย  รือ รณีฉ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ
ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวมได้  ชน  ารป้อง ัน ละ

้ไขปัญ าอท ภัย น้ําปาไ ล ลา  ภัย ล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา ละ มอ ควัน  ป็นต้น

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2560  
        2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19
        3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย

ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 5 

รายจายตามข้อผ พัน

คาใช้จายใน ารจัด ารจราจร จํานวน 1,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ้ไขปัญ า ี่ยว ับจราจรที่ประชาชน
ได้รับประ ยชน ดยตรง  ชน  ารทา ีตี ้น  ัญญาณไฟ
จราจร ป้ายจราจร  ระจ ค้ง  ระบองไฟจราจร  รวย
จราจร  ป็นต้น
       -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท  0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2562  รื่อง  ารตั้งงบประมาณรายจาย ละ
บิ จาย งินคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 8 
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งินบํา น็จล จ้างประจํา จํานวน 420,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินบํา น็จป ติใ ้ ล จ้างประจําที่มี ิทธิได้
รับ งินบํา น็จป ติ จํานวน 1 อัตรา         
       -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยบํา น็จล จ้างของ
นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ละที่ ้ไข พิ่ม

ติม
         2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่  ค 0408.3/ว527 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิ ายน 2561
         3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
        - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน 304,800 บาท

       พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ( บท.) ตามความในมาตราพระราชบัญญัติบํา น็จ

บํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  ดยคํานวณตั้งจายใน
อัตราร้อยละ 2 ของประมาณ ารรายรับท ประ ภท (ย ว้น
พันธบัตร  งิน ้  งินที่มีผ้อทิศใ ้/ งินบริจาค ละ งินอด นน)
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม  
        2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบํา น็จบํานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม  
        3)  ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี  มทบ ข้า ป็น องทนบํา น็จบํานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23  ันยายน 2563
        4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5
/ว6038 ลงวันที่ 7 ตลาคม 2563
        5)  นัง ือ ํานั งาน องทนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น  รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลง
วันที่ 21 ตลาคม 2563
        - ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 7 
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งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ จํานวน 57,500 บาท

       พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพองค าร
บริ าร วนตําบล ค ม าร (ในอัตราร้อยละ 40 ของคาบริ าร
าธารณ ขที่ได้จา องทน ลั ประ ัน ขภาพตามขนาด ละ
ลั ณฑที่ ฎ มาย ํา นด) 

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
        2) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพ ง
ชาติ  รื่อง  ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ดํา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน ขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
       3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20  ิง าคม 2553
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 87
 ข้อ 6 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,232,180 บาท

งบบุคลากร รวม 4,501,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
คาตอบ ทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

         พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนใ ้ นาย องค าร
บริ าร วนตําบล  ละรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
        (1) คาตอบ ทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 20,400 บาท  ป็น วลา 12  ดือน
        (2) คาตอบ ทนราย ดือนรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน  ป็น
วลา 12  ดือน
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
คาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รอง
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล  ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ละ
ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554  ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

        พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจําตํา นงของนาย องค าร
บริ าร วนตําบล  ละรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ย
รายละ อียด ดังนี้
        (1) คาตอบ ทนประจําตํา นง นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 1,750 บาท  ป็น วลา 12  ดือน
        (2) คาตอบ ทนประจําตํา นง รองนาย องค ารบริ าร
วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน  ป็น
วลา 12  ดือน
       ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคา
ตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รอง
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล  ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ละ
ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554  ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

        พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษของนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล  ละรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ย ราย
ละ อียด ดังนี้
        (1) คาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตําบล ใน
อัตรา ดือนละ 1,750 บาท  ป็น วลา 12  ดือน
        (2) คาตอบ ทนพิ ศษรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน  ป็น วลา 12
  ดือน
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
คาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รอง
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล  ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ละ
ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554  ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

        พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือน ลขาน ารนาย องค าร
บริ าร วนตําบล  ดังนี้
       (1) คาตอบ ทนราย ดือน ลขาน ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท  ป็น
วลา 12  ดือน
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคา
ตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รอง
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล  ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ละ
ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554  ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล  ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  ย รายละ อียด ดังนี้
        (1) คาตอบ ทนประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
  ดือน
        (2) คาตอบ ทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
  ดือน
        (3) คาตอบ ทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 12 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
  ดือน
        (4) คาตอบ ทน ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
  ดือน
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคา
ตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รอง
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล  ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล  ละ
ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554  ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,449,020 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 1,717,020 บาท

        พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล รือ งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งาน ใ ้ พนั งาน วนตําบล ัง ัด ํานั
ปลัด จํานวน 6 อัตรา  ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
       1) ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
       2) รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
       3) นั บริ ารงานทั่วไป ระดับต้น ( ัว น้า ํานั
ปลัด) จํานวน 1 อัตรา
       4) นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ
าร) จํานวน 1 อัตรา

       5) นั ทรัพยา รบคคล (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร) จํานวน 1
 อัตรา
       6)  จ้าพนั งานธร าร (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1
 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี าร
จาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือนใ ้  ปลัด อบต. (นั
บริ ารงานท้องถิ่น ระดับ ลาง) จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
ดือน 7,000 บาท  ป็น วลา 12  ดือน 
       ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบ ทนนอ นือ
จา งิน ดือนของพนั งาน วนตําบล พ.ศ. 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งินประจําตํา นง จํานวน 168,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง ใ ้   ัว น้า วน
ราช าร จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
        1) ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,000
 บาท x 12  ดือน = 84,000 บาท
        2) นั บริ ารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต
.) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท x 12
  ดือน = 42,000 บาท
       3) นั บริ ารงานทั่วไป ระดับต้น ( ัว น้า ํานั
ปลัด) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท x 12
  ดือน = 42,000 บาท
         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน
ดือน ละวิธี ารจาย งิน  ละ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรงคา
ตอบ ทนพนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา  ป็น วลา 12
  ดือน ดังนี้
      1) นั าร  จํานวน 1 อัตรา
      2)  มบ้าน  จํานวน 1 อัตรา
      3) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่ พนง.ขับรถยนต)  จํานวน 1
 อัตรา
      4) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่คน วน) จํานวน 1 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ตลาคม 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้  พนั งานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 4 อัตรา  ป็น วลา 12  ดือน ดังนี้
      1) นั าร  จํานวน 1 อัตรา
      2)  มบ้าน  จํานวน 1 อัตรา
      3) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่ พนง.ขับรถยนต)  จํานวน 1
 อัตรา
      4) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่คน วน) จํานวน 1 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
      1) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตําบล ล จ้าง  ละ
พนั งานจ้างของ อบต. ได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 6  ิง าคม 2558   
      2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ งิน พิ่ม าร
ครองชีพชั่วคราวของข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งบดาเนินงาน รวม 1,656,240 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 547,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท
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       พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ดังนี้
      1.  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี)  ํา รับพนั งาน วนตําบล  ละพนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร ตั้งไว้ 150,000 บาท
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
          2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

          3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558

      2. คาตอบ ทน จ้า น้าที่ผ้ปฏิบัติงาน ลือ ตั้งขององค าร
บริ าร วนตําบล ค ม าร  ชน คณะ รรม าร ลือ ตั้งประจํา
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประธาน รรม าร ละ รรม าร
ประจํา นวย ลือ ตั้ง อน รรม าร รือบคคลที่ได้รับ าร ตงตั้ง
ใ ้ชวย ลือใน ารปฏิบัติ น้าที่ของผ้อํานวย าร าร ลือ ตั้ง
ประจําองค รป ครอง วนท้องถิ่น  ป็นต้น  ตั้งไว้  300,000
  บาท  
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง วาด้วย าร ลือ ตั้ง
มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

         2)  พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0818.2
/ว4287 ลงวันที่ 22  ร ฎาคม 2563
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26  ิง าคม 2563
         5)  นัง ือ ํานั งานคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ดวนที่
ด ที่ ลต 0014/7536 ลงวันที่ 9  ร ฎาคม 2564

       - ปราฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 88
 ข้อ 1          
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คา ชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน ใ ้  พนั งาน วนตําบลของ
ํานั ปลัด 

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ัง ัด ํานั ปลัด        
       -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

          2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่  ค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ค่าใช้สอย รวม 638,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 40,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร  ชน คาถาย อ าร คา ย็บ
นัง ือ คา ข้าป นัง ือ คาจ้างจัด ็บขยะมลฝอย คาจ้าง มา
รงงานคาจ้าง มาทําความ ะอาด คาจ้าง มา วรยาม คาจ้าง
มาคน วน คา ําจัดไข้ วัดน ละ ิ่งปฏิ ล คาจ้าง มา

ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ าร คา
ติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ใช้จายใน ารติด
ตั้ง ละออ บบ ว็บไซต คาบริ ารพื้นที่ ว็บไซต ละปรับปรง
ข้อมลรายปี คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
พิพา ษา คาจ้าง มาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้าง มาติดตั้งประปาฯ  รือ
คาจ้าง มาบริ ารอื่นที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร ได้
      1) คารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคล  
      2) คา ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น  รือคณะ
รรม าร  รือคณะอน รรม ารที่ได้รับจา าร ตงตั้งตาม
ฎ มาย  รือตามระ บียบ  รือ นัง ือ ั่ง ารของ ฎ ระทรวง

ม าดไทย
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5  มภาพันธ 2563
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จาย ครง ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ละนาย องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร

จํานวน 200,000 บาท
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       พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ละนาย องค ารบริ าร วนตําบล ค

ม าร  ย ป็น
        1) คาป้าย ละ ื่อประชา ัมพันธ าร ลือ ตั้ง 
        2) คาวั ดอป รณ คมือ ละอื่นๆ  ํา รับศนยประ านงาน
ลือ ตั้งฯ 
        3) คาวั ด อป รณ  บบพิมพ คมือ ละอื่นๆ  ํา รับ นวย
ลือ ตั้ง
        4) คาวั ดอป รณประจํา นวย ลือ ตั้ง ที่จัดซื้อ ณ  รง
พิมพรั ษาดิน ดง
        5) คาใช้ อยประจํา นวย ลือ ตั้ง  ชน คาไฟฟ้า ง วาง
ประจํา นวย ลือ ตั้ง ละคาไฟฟ้า ง วาง ถานที่รับ- ง ีบบัตร
ลือ ตั้ง คาพา นะขน ง ีบบัตร ลือ ตั้ง คา ต็นท นวย ลือ
ตั้ง คาจัดซื้อฉา ลังค า ลือ ตั้ง(ผ้าใบ, ลน)
        6) คาอา าร/คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม  ละคาใช้จาย
บ็ด ตล็ด ฯลฯ
        7) คาใช้จาย ํา รับ าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่นตามที่ ฏ มาย ํา นด อี ทั้งใ ้ความรวมมือใน าร
ประชา ัมพันธ  ารรณรงค  รือ ารใช้ข้อมล ประชาชนใ ้
ทราบถึง ิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร
ลือ ตั้ง มาชิ ภาผ้ ทนราษฎรตามความ มาะ ม  ดยคํานึงถึง
ถานะ ารคลังขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ฯลฯ

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง วาด้วย าร ลือ ตั้ง
มาชิ ภาท้องถิ่น รือผผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

        2) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 
        4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26  ิง าคม 2563
        5)  นัง ือ ํานั งานคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ดวนที่
ด ที่ ลต 0014/7536 ลงวันที่ 9  ร ฎาคม 2564

       - ปราฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 88
 ข้อ 1   
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 40,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
คณะผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้ ดินทางไป รือ
ารอบรม ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รือ

อนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ อบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
  มษายน 2561  รื่อง  ลั ณฑ ละ นวทาง าร บิ คาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น 
        4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ครง ารฝึ อบรม ัมมนา ละทัศนศึ ษาดงาน จํานวน 270,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง ารฝึ อบรม ัมมนา
ละทัศนศึ ษาดงาน  พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารบริ ารงาน ละ
ารปฏิบัติงานใ ้ คณะผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาองค าร

บริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ล จ้างประจํา พนั งาน
จ้าง ผ้ ัง ต ารณ ผ้นําท้องที่/ท้องถิ่น  ละผ้ที่ได้รับ ารคัด
ลือ ฯ ใ ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม ัมมนา  ละทัศนศึ ษาดงาน  ดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คา

วั ด  ครื่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ
ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ

ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ ข้า
รับ ารฝึ อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาป้าย
ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา
ครง าร

     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  น้า 88
 ข้อที่ 4 
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คาใช้จายประ ภทคา ินไ มทด ทน จํานวน 5,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาชดใช้คา ีย าย ินไ มทด ทน รณี ิด
ต ารณตางๆ ที่ ิดจา รถขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ประ าศ ระทรวง ารคลัง  รื่อง  ลั ณฑ ารชดใช้
คา ินไ มทด ทน รณี จ้า น้าที่ของรัฐ ระทําละ มิดตอบคคล
ภายนอ  ลงวันที่ 3 ตลาคม พ.ศ. 2554
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564  
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ละพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาพานพมดอ ไม้ พานประดับพมดอ ไม้  พาน
พม งิน พานพมทอง  รวยดอ ไม้ คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้  รือ
พวงมาลา  ํา รับวางอน าวรีย  รือใช้ใน ารจัดงานพิธี งานวัน
ําคัญตางๆ รวมถึง ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติในว ร า

ตางๆ
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
 4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิ ายน 2530  5)  นัง ือ ระทรวง ารคลัง ที่  ค
  0514/36272 ลงวันที่ 11  ิง าคม 2530 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ครง าร ง ริม ารป้อง ัน ละปราบปราม ารทจริตใน ารปฏิบัติ
งานของบคลา รองค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร

จํานวน 5,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ง ริม ารป้อง ัน ละ
ปราบปราม ารทจริตใน ารปฏิบัติงานของบคลา รองค าร
บริ าร วนตําบล ค ม าร  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ
ารต ตง ถานที่ คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด คาวั ด คา ครื่อง
ขียน อป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา
ชาอป รณตางๆ คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาป้าย ครง าร คาใช้จายอื่นที่จํา
ป็น
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90 ข้อ
ที่ 19 
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ครง าร ริม ร้างคณธรรมจริยธรรม ละพัฒนาคณภาพชีวิตของ
คณะผ้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง ละพนั งานจ้าง

จํานวน 5,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ริม ร้างคณธรรม
จริยธรรม ละพัฒนาคณภาพชีวิตของคณะผ้บริ าร  มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้าง  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด คา ครื่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา
ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คา

ของ มนาคณใน ารดงาน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย
ครง าร คายานพา นะ คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90 ข้อ
ที่ 20 
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คาบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 40,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ได้
      1. ประ ภทวั ด ละครภัณฑ  ชน  ครื่องปรับอา าศ  ครื่อง
คอมพิว ตอร  ครื่องปริ้นท ตอร  ครื่องถาย อ าร  ต๊ะ  ้าอี้ ต้
อ าร ฯลฯ  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
      2. ประ ภทยานพา นะ ได้  คาซอมป ติรถ ระบะบรรท
ครื่องยนตดี ซล จํานวน 2 คัน (รายละ อียดตาม อ าร นบ
ท้าย)  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 40,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาวั ด ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็  ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้
บรรทัด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ที่ถพื้น ตะ รงวาง
อ าร ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว ชอลค  มด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ  ไม้บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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วั ดงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาวั ดงานบ้านงานครัว รายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย
ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปใน

ระยะ วลาอัน ั้น ได้
 1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  ม้อ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบ
รป มีด ถัง ถาด  ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม  ระจ
งา  องน้ํา ที่นอน  ระ ถน  ตาไฟฟ้า  ตาน้ํามัน  ตารีด  ครื่องบด
อา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปัง  ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง  ม้อ งข้าวไฟฟ้า  ระติ น้ําร้อน  ระติ น้ํา ข็ง ถัง

๊   ตา ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน ผงซั ฟอ   บ น้ํายาดับ
ลิ่น  ปรง ไม้ วาด  ขง ม้ง ผ้าปที่นอน ปลอ มอน  มอน ผ้า
ม ผ้าป ต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ

     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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วั ดยานพา นะ ละขน ง จํานวน 15,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะ ละขน ง รายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมี
อาย ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน ไขควง ประ จ  ม รง  ญ จ
ปา ตาย  ญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ  ระจ ค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย  ัญญาณไฟ ระพริบ  ัญญาณไฟฉ ฉิน  รวย
จราจร ฯลฯ 
 2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร  น๊อต ละ

ร  ายไมล  พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
 3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  บาะรถยนต  ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชด ียรรถยนต  บร  ครัช พวงมาลัย  ายพาน ใบ
พัด  ม้อน้ํา  บต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ บร  อาจา
จั รยาน ตลับล ปืน  ระจ มองข้างรถยนต  ันชนรถยนต  ข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ํามันดี ซล/ บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
  ํา รับรถ ระบะบรรท ครื่องยนตดี ซล จํานวน 3 คัน  ละ
ครื่องตัด ญ้า ละอื่นๆ ซึ่ง ป็นคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ราย
จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทน
ถาวร  รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มด
ไป  รือ ปลี่ยน ภาพในระยะ วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน  ๊ งต้ม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่องถาน  ๊าซ ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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วั ดคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย าร
ใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้  
      1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ข้อมล ฯลฯ 
      2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน อป รณบันทึ
ข้อมล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive )  ทปบันทึ
ข้อมล (
ReelMagnetic Tape , Casselte Tape , Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง าย

ค บิล ฯลฯ
      3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ (Key board)  มม มรี่ชิป
 (Memory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร

อิ ล็ ทรอนิ  (
Card Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound C
ard)  ป็นต้น ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 326,240 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 161,240 บาท

         พื่อจาย ป็น
 -คาไฟฟ้าในที่ทํา ารองค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร ศนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร  ละ ิจ าร
รือ ถานที่ ที่อยในความด ลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วน

ตําบล ค ม าร
 - คาไฟฟ้าของ ครื่องปรับอา าศในที่ทํา ารองค ารบริ าร วน
ตําบล ค ม าร  ละ ิจ าร  รืออาคาร ถานที่ตางๆ ที่อยใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร
        - คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน  ชน คาบริ าร คาภาษี ใน
ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ฯลฯ

        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564  
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1267 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ใน ํานั งาน ศนย
พัฒนา ด็ ล็ ฯ  ละอาคารตางๆที่องค ารบริ าร วนตําบล ค

ม ารรับผิดชอบ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน  ชน คา
บริ าร คาภาษี ใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ฯลฯ
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564  
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1267 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

คาบริ าร ทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคา ทรศัพทพื้นฐาน คา ทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ
 ในที่ทํา ารองค ารบริ าร วนตําบล  ละ มายความรวมถึงคา
ใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว ละคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว
ับ ารใช้บริ าร  ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย ลข ทรศัพท คา

บํารงรั ษา าย ทรศัพท ใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
       -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564  
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1267 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียอา ร คา ชาต้ไปรษณีย คาธรรม นียม าร อน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ  (GFMIS) 
ละอื่นๆใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

       -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564  
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1267 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม  ชน คา
บริ ารอิน ตอร น็ต คา ทรภาพ ( ทร าร) คา ท ล ซ คาวิทย
ติดตามตัว คาวิทย ื่อ าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด  ละคา ื่อ
ารอื่นๆ  ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม  ป็น

ต้น  ละใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ลาว ละคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร

       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564  
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/1267 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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งบลงทุน รวม 19,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,200 บาท
ครภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 4,800 บาท

          พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน ( ํา รับ ้องผ้บริ าร
ท้องถิ่นฯ) จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,400 บาท
        ครภัณฑนี้ ป็นครภัณฑนอ บัญชี ราคามาตรฐานครภัณฑจึง
จัด าตามราคาท้องที่ รือท้องถิ่น ละถือปฏิบัติตาม นัง ือ ที่ มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

จัดซื้อต้ ล็ บานทึบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

          พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ล็ บานทึบ 2 บาน จํานวน 1 ต้ๆ
ละ 5,900 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ  ดือน ธันวาคม 2563  ดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ดัง
นี้
        1) มีมือจับชนิดบิด
        2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
        3) คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ครภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อต้ ย็น จํานวน 8,500 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ย็นขนาด 7 คิวบิ ฟตจํานวน 1 ต้ๆ
ละ 8,500 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ  ดือน ธันวาคม 2563  ดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ดัง
นี้
        1) ขนาดที่ ํา นด ป็นความจภายในขั้นต่ํา
        2)  ป็นรนที่ได้รับฉลา ประ ิทธิภาพ  บอร 5 ของ าร
ไฟฟ้าฝายผลิต งประ ทศไทย
        3)  ารจัดซื้อต้ ย็นขนาดอื่นใ ้พิจารณาถึง ารประ ยัด
พลังงานไฟฟ้าด้วย นอ นือจา ารพิจารณาด้านราคา
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 4) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้าที่ 5 ข้อ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอด นนองค รป ครอง วนท้องถิ่น

อด นน ครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารศนยปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น( ถาน
ที่ ลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 30,000 บาท

         งินอด นนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
 อด นน ครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารศนยปฏิบัติ
ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้อง

ถิ่น( ถานที่ ลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 พื่อจาย ป็น งินอด นน ครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ าร
จัด ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น( ถานที่ ลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   น้า 90
 ข้อ 17 

วันที่พิมพ : 28/12/2564  10:54:29 น้า : 40/170



งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือ พื่อพัฒนาระบบ
ตางๆ

จํานวน 25,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาจ้างใน ารศึ ษา วิจัย ประ มินผลความพึงพอ
ใจ ี่ยว ับ ารดํา นินงานในด้านตางๆ  รือ ครง ารตางๆ ของ
องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร  พื่อนําข้อมลที่ได้จา าร
ศึ ษา วิจัยฯ มาประ อบ ารบริ ารงาน
     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ ารจัด าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ.2546
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
 3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 88
 ข้อ 2 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,046,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,655,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,655,320 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 1,185,320 บาท

        พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วนตําบล
ัง ัด องคลัง จํานวน 4 อัตรา 
ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
       1) นั บริ ารงานคลัง ระดับต้น (ผ้อํานวย าร อง
คลัง) จํานวน 1 อัตรา
       2) นั วิชา าร งิน ละบัญชี(ปฏิบัติ าร/ชํานาญ
าร) จํานวน 1 อัตรา

       3) นั วิชา ารจัด ็บรายได้ (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ
าร) จํานวน 1 อัตรา

       4)  จ้าพนั งานพั ด (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1
 อัตรา
         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง ใ ้   ัว น้า วน
ราช าร จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
        1) นั บริ ารงานคลัง ระดับต้น (ผ้อํานวย าร อง
คลัง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท x 12
  ดือน = 42,000 บาท
          ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน
ดือน ละวิธี ารจาย งิน  ละ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 404,000 บาท

     พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรงคาตอบ
ทนพนั งานจ้าง ใ ้  พนั งานจ้างภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว

ไป   ป็น วลา 12  ดือน ดังนี้
      - พนั งานจ้างภาร ิจ ได้
      1) ผ้ชวย จพง. าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
      - พนั งานจ้างทั่วไป ได้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่งานพั ด)  จํานวน 1 อัตรา
      2) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่จัด ็บรายได้)  จํานวน 1
 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ตลาคม 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ใ ้  พนั งานจ้าง
ทั่วไป   ป็น วลา 12  ดือน ดังนี้
       - พนั งานจ้างทั่วไป ได้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่งานพั ด)  จํานวน 1 อัตรา
      2) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่จัด ็บรายได้)  จํานวน 1
 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตาม  1) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง  ละพนั งานจ้างของ อบต. ได้รับ งิน พิ่ม ารครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6  ิง าคม 2558   2) ระ บียบ
ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของ

ข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบดาเนินงาน รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 145,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ดังนี้
       1)  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น
ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)  พื่อจาย ป็นคา งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น  ํา รับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตําบล ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 145,000 บาท
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

      พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คา ชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

      พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน ใ ้  พนั งาน วนตําบล ัง ัด
องคลัง

         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
     

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ัง ัด องคลัง       
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

       2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่  ค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ครง ารปรับปรง ละ พิ่มประ ิทธิภาพงานจัด ็บรายได้ จํานวน 51,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบคคลใน ารจัดทํา รือปรับข้อมล
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน  ละ ารจัดทําฐานข้อมลใน าร

จัด ็บรายได้ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น  ชน  ารัดทําฐาน
ข้อมลที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง พื่อรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน ละ ิ่ง
ปล ร้าง ตามที่ ฎ มาย ํา นด รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบ
มาย ฯลฯ จํานวน 1 อัตรา 

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง พ.ศ.2562
 3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 5,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร  ชน คาถาย อ าร คา ย็บ
นัง ือ คา ข้าป นัง ือ คาจ้างจัด ็บขยะมลฝอย คาจ้าง มา
รงงานคาจ้าง มาทําความ ะอาด คาจ้าง มา วรยาม คาจ้าง
มาคน วน คา ําจัดไข้ วัดน ละ ิ่งปฏิ ล คาจ้าง มา

ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ าร คา
ติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ใช้จายใน ารติด
ตั้ง ละออ บบ ว็บไซต คาบริ ารพื้นที่ ว็บไซต ละปรับปรง
ข้อมลรายปี คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
พิพา ษา คาจ้าง มาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้าง มาติดตั้งประปาฯ  รือ
คาจ้าง มาบริ ารอื่นที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 2)  นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
  3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 20,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
คณะผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้ ดินทางไป รือ ารอบรม
ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดิน

ทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป
ติดตอราช าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 7,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ประ ภท
ครภัณฑ  ชน  ครื่องปรับอา าศ  ครื่องคอมพิว ตอร  ครื่องปริ้นท
ตอร  ครื่องถาย อ าร  ต๊ะ  ้าอี้ ต้ อ าร ฯลฯ   พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาวั ด ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็  ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้
บรรทัด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ที่ถพื้น ตะ รงวาง
อ าร ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว ชอลค  มด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ  ไม้บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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วั ดคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

          พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย
ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปใน

ระยะ วลาอัน ั้น ได้  
      1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ข้อมล ฯลฯ 
      2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน อป รณบันทึ
ข้อมล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive )  ทปบันทึ
ข้อมล (
ReelMagnetic Tape , Casselte Tape , Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง าย

ค บิล ฯลฯ
      3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ (Key board)  มม มรี่ชิป
 (Memory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร

อิ ล็ ทรอนิ  (
Card Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound C
ard)  ป็นต้น ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบลงทุน รวม 44,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,400 บาท
ครภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 7,200 บาท

          พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 2,400 บาท
        ครภัณฑนี้ ป็นครภัณฑนอ บัญชี ราคามาตรฐานครภัณฑจึง
จัด าตามราคาท้องที่ รือท้องถิ่น ละถือปฏิบัติตาม นัง ือ ที่ มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

จัดซื้อต้ ล็ ระจ ใ  2 บาน ลื่อน จํานวน 8,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ล็ ระจ ใ  2 บาน ลื่อน  ํา รับ
ใ นัง ือ  อ าร  ละ ฟ้มตางๆ มีขนาดความ ว้างไมน้อย
วา 40  ซนติ มตร ยาวไมน้อย วา 150  ซนติ มตร ความ งไม

น้อย วา 190  ซนติ มตร มี ผนชั้น 2  ผน  จํานวน 2 ต้ๆ
ละ 4,000 บาท
        ครภัณฑนี้ ป็นครภัณฑนอ บัญชี ราคามาตรฐานครภัณฑจึง
จัด าตามราคาท้องที่ รือท้องถิ่น ละถือปฏิบัติตาม นัง ือ ที่ มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร น้ตบ๊  ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 16,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร น๊ตบ๊   ํา รับ
ํานั งาน จํานวน 1  ครื่อง ราคา ครื่องละ 16,000 บาท 

 ดยมีคณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะ
พื้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิตอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

 - มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2  น
ลั  (2 core)  ดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 1.0 GHz  ละมี ทค น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1  นวย
 -  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
บบ Cache Memory รวมในระดับ ดียว ัน ขนาดไมน้อย
วา 4 MB

 - มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 4GB
 - มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจไม
น้อย วา 1TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมน้อย
วา 250GB จํานวน 1  นวย

 - มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366x768 Pixel 
ละมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว

 - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วาไมน้อย
วา 3 ชอง

 - มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI  รือ VGA จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
 - มีชอง ชื่อมระบบ ครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1

 ชอง
 -  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
ละ Bluetooth

        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
          3)  ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
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อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563  
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

จัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท
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         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ (Ink Tank Print) จํานวน 1  ครื่อง ราคา ครื่อง

ละ 4,300 บาท 
      ดยมีคณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลาง ละ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ๗ คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิตอล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
       -  ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Print)  จา รงงานผ้ผลิต
       - มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200 x 1,200 dbi

       - มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษขนาด A4
 ไมน้อย วา 19  น้าตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพตอ
นาที (ppm)
       - มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 15  น้าตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
      - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี
วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง

      - มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50  ผน
      -  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom   
         -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
          3)  ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563  
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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จัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED  ขาวดํา ชนิด Network บบที่ 
1 (28 น้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร  รือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network  บบที่ 1 (28  น้า/นาที) จํานวน 1
  ครื่อง ราคา ครื่องละ 8,900 บาท
         ดยมีคณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลาง ละ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิตอล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
        - มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200x1,200 dbi

        - มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 28  น้าตอนาที (ppm)

        -  ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัติ นมัติได้
        - มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 128 MB
        - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี
วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง

        - มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1

 ชอง  รือ  ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
        - มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250  ผน
        -  ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal  ละ Custom
          -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
          3)  ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563  
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 207,200 บาท
งบบุคลากร รวม 187,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 187,200 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 187,200 บาท

          พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
       1) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ
าร) จํานวน 1 อัตรา

         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

          พื่อจาย ป็นคา
        (1)  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น
ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)  พื่อจาย ป็นคา งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น  ํา รับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตําบล ป็น รณีพิ ศษ 
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 491,980 บาท

งบบุคลากร รวม 382,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 382,980 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 259,380 บาท

          พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
       1)  จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา
         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 3,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว  งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ
าร ้รบ (พ. .ร.)  ละ งิน พิ่มตางๆ ใ ้ พนั งาน วน

ตําบล จํานวน 1 อัตรา
        ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
        (1) ประ าศ  .จ. ,  .ท  ละ  .อบต  รื่อง  ํา นด ลั

ณฑ ารใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน คา
ตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22  มษายน 2547
        (2)  นัง ือ  ํานั งาน  .จ. ,  .ท  ละ  .อบต ที่ มท
 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1  ร ฎาคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ
. ,  .ท  ละ  .อบต  รื่อง  ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั

ณฑ  ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
        (3)  นัง ือ องทัพท ารราบที่ 1  รมท ารราบที่ 152
 ที่   0490.3.2/97 ลงวันที่ 15  มภาพันธ 2561  รื่อง ขอ ง
ํา นาคํา ั่ง งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ้รบ
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

    พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรงคาตอบ
ทนพนั งานจ้าง ใ ้  พนั งานจ้างทั่วไป   ป็น วลา 12

  ดือน  ดังนี้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย)  จํานวน 1 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ตลาคม 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม รครองชีพชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้างทั่ว
ไป   ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย)  จํานวน 1 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตาม  1) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง  ละพนั งานจ้างของ อบต. ได้รับ งิน พิ่ม ารครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6  ิง าคม 2558   2) ระ บียบ
ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของ

ข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบดาเนินงาน รวม 109,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วน
ท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล  ละพนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตําบล ป็น รณี
พิ ศษ  ตั้งไว้ 30,000 บาท
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

      พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คา ชาบ้าน จํานวน 15,000 บาท

          พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา 
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ค่าใช้สอย รวม 38,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 5,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร  ชน คาถาย อ าร คา ย็บ
นัง ือ คา ข้าป นัง ือ คาจ้างจัด ็บขยะมลฝอย คาจ้าง มา
รงงานคาจ้าง มาทําความ ะอาด คาจ้าง มา วรยาม คาจ้าง
มาคน วน คา ําจัดไข้ วัดน ละ ิ่งปฏิ ล คาจ้าง มา

ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ าร คา
ติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ใช้จายใน ารติด
ตั้ง ละออ บบ ว็บไซต คาบริ ารพื้นที่ ว็บไซต ละปรับปรง
ข้อมลรายปี คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
พิพา ษา คาจ้าง มาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้าง มาติดตั้งประปาฯ  รือ
คาจ้าง มาบริ ารอื่นที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 8,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้
ดินทางไป รือ ารอบรม ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับ
อนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ
อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไปติดตอราช าร
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 5,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ได้
      1. ประ ภทวั ด ละครภัณฑ  ชน  ครื่องปรับอา าศ  ครื่อง
คอมพิว ตอร  ครื่องปริ้นท ตอร  ครื่องถาย อ าร  ต๊ะ  ้าอี้ ต้
อ าร ฯลฯ  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
      2. ประ ภทยานพา นะ ได้  คาซอมป ติรถยนตบรรท น้ํา
ดับ พลิง อน ประ งค จํานวน 1 คัน (รายละ อียดตาม อ าร
นบท้าย)  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ

     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)                
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วั ดยานพา นะ ละขน ง จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะ ละขน ง รายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมี
อาย ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ได้  
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน ไขควง ประ จ  ม รง  ญ จ
ปา ตาย  ญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ  ระจ ค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย  ัญญาณไฟ ระพริบ  ัญญาณไฟฉ ฉิน  รวย
จราจร ฯลฯ 
 2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร  น๊อต ละ

ร  ายไมล  พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
 3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  บาะรถยนต  ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชด ียรรถยนต  บร  ครัช พวงมาลัย  ายพาน ใบ
พัด  ม้อน้ํา  บต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ บร  อาจา
จั รยาน ตลับล ปืน  ระจ มองข้างรถยนต  ันชนรถยนต  ข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 8,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ํามันดี ซล/ บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
  ํา รับรถยนต พื่อบรรท น้ําดับ พลิง อน ประ งค จํานวน 1
 คัน  ครื่อง บน้ํา จํานวน 1  ครื่อง  ละอื่นๆ ซึ่ง ป็นคาวั ด ชื้อ
พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย
ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น
ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพในระยะ วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน  ๊ งต้ม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่องถาน  ๊าซ ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

วั ด ครื่อง ตง าย จํานวน 5,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาวั ด ครื่อง ตง าย รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย
ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปใน

ระยะ วลาอัน ั้น ได้
 1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน คา ครื่อง บบ  ื้อ  าง ง ผ้า  ครื่อง
มายยศ ละ ัง ัด ถง ท้า รอง ท้า  ข็ม ลัด  มว  ผ้าผ คอ ฯลฯ

 
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 124,200 บาท
งบดาเนินงาน รวม 124,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน รือคาปวย ารใ ้ อา า
มัครป้อง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.)  รือคาใช้จายในลั ษณะ
ดียว ัน ับคาตอบ ทน รือคาปวย ารใ ้ ับผ้ปฏิบัติราช ารอัน
ป็นประ ยชน องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร  ละคา
ตอบ ทนใ ้ พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง คาตอบ ทน
อปพร./ทีม ้ภัย  รือผ้ที่ได้รับ ตงตั้งตามระ บียบคณะ รรม าร
ป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560 ตาม ครง าร รือ
ิจ รรม ดังนี้

        - ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลปี
ใ ม
        - ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล
ง รานต

        -  ครง าร/ ิจ รรมอื่นๆ ตาม นัง ือ ั่ง าร
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้

อา า มัครป้อง ันภัยฝายพล รือนขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 
        2) ระ บียบบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย

งชาติ วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560   
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)     
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ค่าใช้สอย รวม 84,200 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตาม ครง ารชวย ลือประชาชนด้าน าธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง ารชวย ลือประชาชนผ้ประ
บ าธาณภัย  รือภัยพิบัติฉ ฉิน มีลั ษณะ ป็น ารชวย ลือที่

จํา ป็น ที่ต้อง ้ไข ดยฉับพลันใน ารดํารงชีพ ละความ ป็นอย
ของประชาชน  รือ ป็น ารซอม ซมใ ้คืน ภาพ ดิม อัน ป็น
ารบรร ทาความ ดือดร้อน ฉพาะ น้า  ดยอาจใ ้ ป็น ิ่งของ รือ

จาย ป็น งิน รือ ารจัดบริ าร าธารณะ พื่อใ ้ ารชวน ลือ
ประชาชนในระดับ ขตพื้นที่ รือท้องถิ่นตามอํานาจ น้าที่ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารชวย

ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏอยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 4 ข้อ 1 
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คาใช้จายตาม ครง ารป้อง ันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (ซ้อม ผน
ไฟไ ม้)

จํานวน 5,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ันความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย (ซ้อม ผนไฟไ ม้)  ชน คาอา าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม  ละคาวั ด
อป รณ  ชน ผง คมี ้ง คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ละ
อื่นๆ  ชน คาประ าศนียบัตร คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย
ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น

     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
        2) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2550
        3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      - ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 56
 ข้อ 10
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คาใช้จายตาม ครง ารฝึ อบรม ทบทวน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.)  ป็น ารฝึ อบรมจัดตั้ง อป
พร.ใ ม  ละทบทวน อปพร.ชด า  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาลงทะ บียน คาอา าร คา

อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม คาวั ด ครื่อง ตง ายย อปพร.คาวั ด ครื่อง ตง าย
ํา รับ ารฝึ ภาค นาม  ละคาวั ดอป รณใน ารฝึ อบรม คา

น้ํามัน ชื้อ พลิง ะ ลอลื่น คาวั ด ครื่อง ตง าย คาวั ดอป รณ
ํา รับ ารฝึ อบรม คาวั ดอื่นๆ  ชน คาประ าศนียบัตร คา ชา

อป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร
ํา รับผ้ฝึ อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คา มนาคณ

วิทยา ร คายานพา นะ คาป้าย ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆ ที่
จํา ป็น
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
       1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
.2550
       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2553
       4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13  มภาพันธ  2563 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 55
 ข้อ 1 
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ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม จํานวน 5,200 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ต
ทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับคาป้าย
ครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาป้าย ตือนจดอันตราย/จด ี่ยง

พร้อม ครงไม้  ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
       1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
.2550
       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2553
       4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13  มภาพันธ  2563 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 55
 ข้อ 2 
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ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต จํานวน 4,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ต
ทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต  ชน คาป้าย ครง าร คาป้าย
ประชา ัมพันธ คาป้าย ตือนจดอันตราย/จด ี่ยงพร้อม ครง
ไม้  ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
       1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2550
       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2553
       4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13  มภาพันธ  2563 
       - ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 55
 ข้อ 3 
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ครง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นขององค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร

จํานวน 50,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิต
อา าภัยพิบัติประจําองค ารบริ าร วนตําบล ค

ม าร  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ฝึ
อบรม คาลงทะ บียน คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา
ใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม ละคาวั ดอป รณใน าร
ฝึ อบรม คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น คาวั ด ครื่อง ตง
าย  คาวั ดอื่นๆ  ชน คาประ าศนียบัตร คา ชาอป รณตางๆใน
ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ฝึ

อบรม  คา มนาคณวิทยา ร คายานพา นะ คาป้าย
ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น

     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
       1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
.2550
       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพล รือน พ.ศ. 2553
       4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13  มภาพันธ  2563 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 4 ข้อ 1 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 397,740 บาท

งบบุคลากร รวม 342,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 342,840 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 342,840 บาท

         พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้  นั วิชา ารศึ ษา (ปฏิบัติ
าร/ชํานาญ าร)

         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งบดาเนินงาน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วน
ท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล  ละพนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตําบล ป็น รณี
พิ ศษ  ตั้งไว้ 30,000 บาท
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558       
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 2,000 บาท

      พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 9,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
คณะผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้ ดินทางไป รือ ารอบรม
ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดิน

ทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป
ติดตอราช าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 8,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อต้ ล็ บานทึบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

          พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ล็ บานทึบ 2 บาน จํานวน 1 ต้ๆ
ละ 5,900 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ  ดือน ธันวาคม 2563  ดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ดัง
นี้
        1) มีมือจับชนิดบิด
        2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
        3) คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,475,900 บาท
งบบุคลากร รวม 723,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 723,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 324,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้  คร ค.ศ.2
         ดยถือปฏิบัติประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน
ดือนพนั งานคร ละบคลา รทาง ารศึ ษาองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2562
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะใ ้ พนั งาน วนตําบล ข้า
ราช ารครผ้ด ล ด็  คร (ค.ศ.2) จํานวน 1 ตํา นง
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
        1) ประ าศ  .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ารทํา
มาตรฐาน ํา นดตํา นงพนั งานคร ละบคลา รทาง าร
ศึ ษา ขององค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) ประ าศ ณ วัน
ที่ 9 พฤษภาคม 2561
        2) ประ าศ  .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ารประ
มินผลงานพนั งานคร ละบคลา รทาง ารศึ ษา องค ารบริ าร
วนตําบล ตํา นงคร  พื่อใ ้มี รือ ลื่อนวิทยฐานะใ ้ งขึ้น พ.ศ

.2561 ประ าศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
        3) พระราชบัญญัติ งิน ดือน  งินวิทยฐานะ  ละ งินประจํา
ตํา นงข้าราช ารคร ละบคลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ. 2557
  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 345,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรงคา
ตอบ ทนพนั งานจ้าง ใ ้  พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ
พนั งานจ้างทั่วไป 
ป็น วลา 12  ดือน ดังนี้
        - พนั งานจ้างตามภาร ิจ ได้
        1) ผ้ชวยครผ้ด ล ด็   จํานวน 1 อัตรา
        - พนั งานจ้างทั่วไป ได้
        1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่ผ้ด ล ด็ ) จํานวน 1 อัตรา
         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ตลาคม 2558
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

          พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่ม
ตางๆ ใ ้ พนั งานจ้างทั่วไป  ป็น วลา 12  ดือน ได้
         1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่ผ้ด ล ด็ ) จํานวน 1 อัตรา
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
         1) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตําบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างของ อบต.ได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 6  ิง าคม 2558 
        2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม
ารครองชีพชั่วคราวของข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วน

ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบดาเนินงาน รวม 919,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วน
ท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ข้าราชครผ้ด ล ด็  คร (ค.ศ.1/ค.ศ.2) ละพนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตําบล ป็น รณีพิ ศษ  ตั้งไว้ 55,000 บาท
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558       

        
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ข้าราช ารครผ้ด ล ด็  คร(ค.ศ.1/ค.ศ.2)      
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

       2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่  ค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ค่าใช้สอย รวม 407,300 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 10,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร  ชน คาถาย อ าร คา ย็บ
นัง ือ คา ข้าป นัง ือ คาจ้างจัด ็บขยะมลฝอย คาจ้าง มา
รงงานคาจ้าง มาทําความ ะอาด คาจ้าง มา วรยาม คาจ้าง
มาคน วน คา ําจัดไข้ วัดน ละ ิ่งปฏิ ล คาจ้าง มา

ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ าร คา
ติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ใช้จายใน ารติด
ตั้ง ละออ บบ ว็บไซต คาบริ ารพื้นที่ ว็บไซต ละปรับปรง
ข้อมลรายปี คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
พิพา ษา คาจ้าง มาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้าง มาติดตั้งประปาฯ  รือ
คาจ้าง มาบริ ารอื่นที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

วันที่พิมพ : 28/12/2564  10:54:30 น้า : 83/170



รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตาม ครง ารปฐมนิ ทศ จํานวน 3,800 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารปฐมนิ ทศ  ชน คารับรองผ้
ที่ ชิญมารวมงาน ละผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถ
ประ งค  ดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับคาอา าร คาอา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาใช้จาย ี่ยว ับคาวั ดอป รณ คา มนาคณ

วิทยา ร คาป้าย ครง าร คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา
     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

       3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 93
 ข้อ 5 
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คาใช้จายตาม ครง าร ยี่ยมบ้าน านความ ัมพันธ จํานวน 1,500 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ยี่ยมบ้าน าน
ัมพันธ  ชน คาวั ดใน ารทํา บบประ มิน อป รณ คาป้าย
ครง าร คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น

     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

       3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 94
 ข้อ 7 

คาใช้จายตาม ครง าร ง ริม าร รียนร้รวม ันระ วางคร ผ้
ป ครอง ละ ด็ ปฐมวัย

จํานวน 21,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร รียนร้รวม ันระ วาง
คร ผ้ป ครอง ละ ด็ ปฐมวัย   ชน คาอา าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาจ้าง มารถ ดย าร คาป้าย ครง าร คาบัตร ข้าชม
ตางๆ คาบัตรรถไฟ คาที่จอดรถ  ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

       3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 93
 ข้อ 6 
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คาใช้จายตาม ครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 324,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร นับ นนคาใช้
จายใน ารบริ าร ถานศึ ษาใ ้ ศนยพัฒนา ด็ ล็ องค าร
บริ าร วนตําบล ค ม าร ตามราย าร ตอไปนี้
       1. คาอา าร ลางวันใ ้ ด็ ล็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็
องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร  ในอัตรามื้อละ 21
 บาท/คน จํานวน 245 วัน  
       2. คาจัด าร รียน าร อนใ ้ ด็ ล็ ในศนยพัฒนา ด็
ล็ องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร (ราย ัว)  ดยจัด รร
ํา รับ ด็ ปฐมวัย อาย 2-5 ปี ในศนยพัฒนา ด็ ล็  อบต. ค
ม าร ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 

       3. คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็
องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร  ดยจัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย อาย 3-5 ปี ในศนยพัฒนา ด็ ล็  อบต. ค ม าร ดัง
นี้
           1) คา นัง ือ รียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
           2) คาอป รณ าร รียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
           3) คา ครื่อง บบนั รียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี
           4) คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี
        -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้ ละ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8  ร ฎาคม 2564 
        - ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 94
 ข้อ 11 
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 15,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
คณะผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้ ดินทางไป รือ ารอบรม
ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดิน

ทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป
ติดตอราช าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาใช้จายใน ครง าร ง ริม าร รียนร้ใน ด็ ปฐมวัยใ ้ร้วิธี าร อา
ตัวรอด มื่อติดอยในรถยนต

จํานวน 1,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ง ริม าร รียนร้ใน ด็
ปฐมวัย ใ ้ร้วิธี าร อาตัวรอด มื่อติดอยในรถยนต  ชน อา าร คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ด  คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย
ครง าร  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ํา รับ าร

จัดทํา ครง าร ฯลฯ
    -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557        
       3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
    - ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ้ไข (ครั้ง
ที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 5 ข้อ 2 
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คาใช้จายใน ครง าร านฝันวันปลอด รค จํานวน 3,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร านฝันวันปลอด
รค  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารรณรงค ประชา ัมพันธ  คาวั ด

อื่นๆ  ชน คา ครื่อง ขียน ละอป รณ คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ละ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ คา
ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม  คา

อา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย
ครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น 

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

       3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ้ไข (ครั้ง
ที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 6 ข้อ 1
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ครง ารบริ ารจัด ารขยะในศนยพัฒนา ด็ ล็ พื่อลดภาวะ ลิ่น
ละพา ะนํา รค

จํานวน 3,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารบริ ารจัด ารในศนย
พัฒนา ด็ ล็ พื่อลดภาวะ ลิ่น ละพา ะนํา รค  ชน คาใช้จาย

ี่ยว ับ ารต ตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าร
ฝึ อบรม คาวั ด คาถงดําใ ขยะ คาถังขยะ คาอา าร คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร  คาป้าย ครง าร คาใช้
จายอื่นๆ ที่จํา ป็นที่จํา ป็น 
     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557
       3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ้ไข (ครั้ง
ที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 7 ข้อ 2

ครง ารป้อง ัน ด็ จมน้ํา จํานวน 1,000 บาท

     พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ัน ด็ จมน้ํา  ชน คา
อา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาใช้จาย ี่ยว ับคาวั ด คา
ระน้ํา ปาลม  คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย ครง าร  ละคาใช้

จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557
    - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ้ไข (ครั้ง
ที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 4 ข้อ 1 
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ครง ารวัน ม งชาติ จํานวน 4,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารวัน ม งชาติ  ชน คาวั ด
ละอป รณ คาดอ มะลิ คา ครื่อง ขียน คา ระดาษทํา ียรติ

บัตร คา ชาอป รณตางๆ  คาป้าย ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆ ที่
จํา ป็น
     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 

       2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557        
       3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ้ไข (ครั้ง
ที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 8 ข้อ 1 

ค่าวัสดุ รวม 434,000 บาท
วั ดงานบ้านงานครัว จํานวน 434,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคา นับ นนอา าร ริม (นม) ใ ้ ศนยพัฒนา
ด็ ล็ ,  ด็ อนบาล  ละ ด็  ป.1 - ป.6  ดังนี้
        1) คาอา าร ริม (นม) ใ ้ ศนยพัฒนา ด็ ล็ องค าร
บริ าร วนตําบล ค ม าร  ดยจัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็  อบต. ค ม าร อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  ตั้งไว้ 83,000 บาท
        2) คาอา าร ริม (นม) ใ ้ รง รียนบ้าน ค

ม าร  ดยจัด รร ํา รับ ด็ อนบาล ละ ด็  ป.1 - ป.6 ใน
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 183 คน จํานวน 260 วัน  ตั้ง
ไว้ 351,000 บาท
        -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
       1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8  ร ฎาคม 2564 
        - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 94
 ข้อ 9 
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อ ต๊ะทํางานพร้อม ้าอี้ทํางาน จํานวน 18,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ต๊ะทํางานพร้อม ้าอี้ทํา
งาน จํานวน 3 ชดๆละ 6,000 บาท  พื่อใช้ในศนยพัฒนา ด็ ล็
องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร
        ครภัณฑนี้ ป็นครภัณฑนอ บัญชี ราคามาตรฐานครภัณฑจึง
จัด าตามราคาท้องที่ รือท้องถิ่น ละถือปฏิบัติตาม นัง ือ ที่ มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 4)  น้า 5 ข้อ 2 
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ครภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร

จัดซื้อ ทรทัศน อลอีดี (LED) บบ SMART TV 40" จํานวน 26,700 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ทรทัศน  อล อี ดี (LED TV) 
บบ Smart TV ระดับความละ อียดจอภาพ 1920x1080 พิ
ซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 3  ครื่อง ราคา ครื่องละ 8,900
 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ  ดือน ธันวาคม 2563
  ดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ดังนี้ 
        1) ระดับความละ อียด  ป็นความละ อียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิ ซล 
        2) ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
        3)  ดงภาพด้วย ลอดภาพ  บบ LED Backlight
        4)  ามารถ ชื่อมตออิน ทอร น็ตได้ (Smart TV)
        5) ชองตอ HDMI ไมน้อย วา 2 ชอง  พื่อ าร ชื่อมตอ
ัญญาณ ละ ียง

        6) ชองตอ USB ไมน้อย วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ  พลง
ละภาพยนตร

        7) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
           1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
          3) บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ  ดือน ธันวาคม 2563 
       - ปรา ฏใน ผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 4) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 5 ข้อ 1 

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร น๊ตบ๊ ํา รับ ํานั งาน จํานวน 16,000 บาท

 พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร น๊ตบ๊   ํา รับ ํานั
งาน จํานวน 1  ครื่อง ราคา ครื่องละ 16,000 บาท  ํา รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร
 ดยมีคณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะ
พื้นฐานครภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิตอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

 - มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2  น
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ลั  (2 core)  ดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 1.0 GHz  ละมี ทค น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1  นวย
 -  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
บบ Cache Memory รวมในระดับ ดียว ัน ขนาดไมน้อย
วา 4 MB

 - มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 4GB
 - มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจไม
น้อย วา 1TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมน้อย
วา 250GB จํานวน 1  นวย

 - มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366x768 Pixel 
ละมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว

 - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วาไมน้อย
วา 3 ชอง

 - มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI  รือ VGA จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
 - มีชอง ชื่อมระบบ ครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1

 ชอง
 -  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
ละ Bluetooth

        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
          3)  ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563  
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

จัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท
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      พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ (Ink Tank Print) จํานวน 1  ครื่อง ราคา ครื่อง

ละ 4,300 บาท  ํา รับใช้ในศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร
วนตําบล ค ม าร 

      ดยมีคณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลาง ละ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ๗ คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิตอล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
       -  ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Print)  จา รงงานผ้ผลิต
       - มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200 x 1,200 dbi

       - มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษขนาด A4
 ไมน้อย วา 19  น้าตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
       - มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 15  น้าตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
      - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี
วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง

      - มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50  ผน
      -  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom   
         -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
          3)  ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563  
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบเงินอุดหนุน รวม 768,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 768,600 บาท
งินอด นน วนราช าร

อด นน ครง ารอา าร ลางวันใ ้ ด็ นั รียน จํานวน 768,600 บาท

       อด นน ครง ารอา าร ลางวันใ ้ ด็ นั รียน
         พื่อจาย ป็น งินอด นน ครง ารอา าร ลางวัน รง รียน
บ้าน ค ม ารใ ้ ด็ อนบาล  ละ ด็ ป.1 - ป.6  รง รียน
บ้าน ค ม าร ในอัตรา มื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
       1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8  ร ฎาคม 2564 
       - ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 8
  น้า 94

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 495,560 บาท

งบบุคลากร รวม 233,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 233,760 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 233,760 บาท

         พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
       1) นั วิชา าร าธารณ ข (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ
าร) จํานวน 1 อัตรา

         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบดาเนินงาน รวม 101,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,800 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

          พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ใ ้ พนั งาน
วนตําบล  ละพนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตําบล ป็น
รณีพิ ศษ  ตั้งไว้ 20,000 บาท

        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558       

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คา ชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา 
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจํา จํานวน 15,800 บาท

        พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั งาน วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

       2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่  ค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้
ดินทางไป รือ ารอบรม ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับ
อนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ
อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไปติดตอราช าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 5,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
งินอด นนองค รประชาชน

อด นนบ้าน ขา ามยอด มที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร มบ้าน บ้าน
ขา ามยอด  มที่ 7 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง ารพระราช
ดําริด้าน าธารณ ข
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       -  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 
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อด นนบ้าน ค ม าร มที่ 4 จํานวน 20,000 บาท

                 พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร ม
บ้าน บ้าน ค ม าร  มที่ 4 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง าร
พระราชดําริด้าน าธารณ ข
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       -  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 

อด นนบ้าน ค ม าร มที่ 5 จํานวน 20,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร มบ้าน บ้าน
ค ม าร  มที่ 5 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง ารพระราช

ดําริด้าน าธารณ ข
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       -  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 
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อด นนบ้านจอม ้ว มที่ 8 จํานวน 20,000 บาท

          พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร มบ้าน บ้าน
จอม ้ว  มที่ 8 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง ารพระราชดําริ
ด้าน าธารณ ข
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       -  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 

อด นนบ้านมวง ้ว มที่ 3 จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร มบ้าน บ้าน
มวง ้ว  มที่ 3 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง ารพระราชดําริ
ด้าน าธารณ ข
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       -  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 
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อด นนบ้าน นองอี ้ง มที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร มบ้าน บ้าน
นองอี ้ง  มที่ 1 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง ารพระราช

ดําริด้าน าธารณ ข
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 

อด นนบ้านใ มไพศาลี มที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร มบ้าน บ้าน
ใ มไพศาลี  มที่ 2 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง ารพระราช
ดําริด้าน าธารณ ข
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 
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อด นนบ้านใ มศรีอบล มที่ 6 จํานวน 20,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร มบ้าน บ้าน
ใ มศรีอบล  มที่ 6 ดํา นิน ารขับ คลื่อนตาม ครง ารพระราช
ดําริด้าน าธารณ ข
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7  ิง าคม 2561
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 18 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 311,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 311,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช าร ใ ้ อา า
มัครบริบาลท้องถิ่นตําบล ค ม าร จํานวน 2 อัตรา อัตรา

ละ 5,000 บาท ที่มี ิทธิได้รับคาตอบ ทน พื่อ ป็นคาปวย ารชด
ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป  พื่อ นับ นน ารปฏิบัติ น้าที่ใน
ารด ลผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิง 

         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2
/ว2318 ลงวันที่ 21  มษายน 2564
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตลาคม 2562 
        4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
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ค่าใช้สอย รวม 159,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาจ้าง มาบริ าร ํารวจข้อมลจํานวน ัตว ละขึ้นทะ บียน ัตวตาม
ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษ นัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ ญิง พลอา าศ อ ญิง 
ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช มารี 
รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบคคลใน าร ํารวจข้อมล
จํานวน ัตว ละขึ้นทะ บียน ัตวตาม ครง าร ัตวปลอด รค คน
ปลอดภัย จา รคพิษ นัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย พล
อ ญิง พล รือ ญิง พลอา าศ อ ญิง  ม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจฬาภรวลัยลั ษณ อัครราช มารี  รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี  รือคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะ
รายจายประ ภทนี้
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0810.5/ว0146 ลงวันที่ 10  มษายน 2561 
        4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3
/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
        5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  ร ฎาคม 2563  
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 57
 ข้อ 8 
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ครง ารปรับปรง ละ พิ่มประ ิทธิภาพงาน าธารณ ข จํานวน 84,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารงานด้าน าธารณ
ข จํานวน 1 อัตรา  ดือนละ 7,000 บาท  ทั้งนี้ตามที่คณะ
รรม ารพิจารณาคางาน ละคาตอบ ทน ํา นด  ดยมีคณะ
รรม ารตรวจงานจ้าง ละพนั งานที่ได้รับ ตงตั้ง ป็นผ้ควบคม
ารทํางาน

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  ร ฎาคม 2563        
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 58
 ข้อ 11 
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตาม ครง ารชวย ลือประชาชนด้าน ารป้อง ัน ละระงับ
รคติดตอ

จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง ารชวย ลือประชาชนด้าน
ารป้อง ัน ละระงับ รคติดตอ  ดยดํา นิน าร รือ นับ นนใ ้มี
ารป้อง ัน ควบคม  าร พร  ละ ารระงับ ารระบาดของ รค

นั้น  รือ ร้างภมิค้ม ัน รคใ ้ ับผ้มีภาวะ ี่ยง รวมทั้งประชา
ัมพันธ องคความร้ ี่ยว ับ รคติดตอ  ารชวย ลือ  าร ฝ้า

ระวัง  ารควบคม รคติดตอ  ดยอาจใ ้ ป็น ิ่งของ รือจาย ป็น
งิน รือ ารจัดบริ าร าธารณะ พื่อใ ้ ารชวน ลือประชาชนใน
ระดับ ขตพื้นที่ รือท้องถิ่นตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย

ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
      -  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 5 ข้อ 1 
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ครง าร ารบริ ารจัด ารขยะ บบยั่งยืน จํานวน 5,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารบริ ารจัด ารขยะ บบ
ยั่งยืน  ดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารต ตง
ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด คา
ครื่อง ขียน  ละอป รณ คาถาย อ าร คาถังขยะ คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ละ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คาอา าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คา มนาคณวิทยา ร คายานพา นะ คาป้าย
ครง าร คาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ าร

จัดทํา ครง าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        5) ประ าศ ระทรวงม าดไทย  รื่อง  ารจัด ารมลฝอย พ
.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตลาคม 2560
        6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5
/ว0263 ลงวันที่ 16 ตลาคม 2561 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 57
 ข้อ 1 
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ครง ารป้อง ัน ละควบคม รคไข้ ลือดออ จํานวน 10,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ัน ละควบคม รคไข้
ลือดออ   ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารรณรงค ประชา ัมพันธ คา
น้ํายาพน มอ ควัน คาจัดซื้อทรายอะ บท คาวั ดวิทยาศา ตร
ทาง าร พทย คาป้ายประชา ัมพันธ ป้าย ครง าร  ละคาใช้
จายอื่นๆ ที่จํา ป็น 
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564         
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 57
 ข้อ 2 

ครง ารป้อง ัน ละควบคม รคระบาดร้าย รง จํานวน 10,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ัน ละควบคม รค
ระบาดร้าย รง  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารรณรงค ประชา
ัมพันธ  คาวั ดอื่นๆ  ชน คา ครื่อง ขียน ละอป รณ คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คาป้าย ครง าร คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น 
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564     
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 5 ข้อ 1 
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ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษ นัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ ญิง พลอา าศ อ ญิง 
ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช มารี 
รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง าร ัตวปลอด รค คน
ปลอดภัย จา รคพิษ นัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย พล
อ ญิง พล รือ ญิง พลอา าศ อ ญิง  ม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจฬาภรวลัยลั ษณ อัครราช มารี  รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี  ดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จาย

ี่ยว ารรณรงค ประชา ัมพันธ คาวัคซีนป้อง ัน รคพิษ นัข
บ้า คาวั ดทางวิทยาศา ตรทาง าร พทย คาวั ดอื่นๆ ละ
อป รณตางๆ  ชน  ข็ม ซริ้งค ฯลฯ คาอา าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่มคาป้าย ครง าร คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
 0810.5/ว0146 ลงวันที่ 10  มษายน 2561 
        4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3
/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 57
 ข้อ 8 
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คาบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ประ ภท
ยานพา นะ ได้  คาซอมป ติรถพยาบาลฉ ฉิน (รถยนต
ระบะ) จํานวน 1 คัน (รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)  พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)                 
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ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วั ดยานพา นะ ละขน ง จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาวั ดยานพา นะ ละขน ง รายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมี
อาย ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ได้  
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน ไขควง ประ จ  ม รง  ญ จ
ปา ตาย  ญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ  ระจ ค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย  ัญญาณไฟ ระพริบ  ัญญาณไฟฉ ฉิน  รวย
จราจร ฯลฯ 
 2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน ยางรถยนต น้ํามัน บร  น๊อต ละ

ร  ายไมล  พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
 3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  บาะรถยนต  ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชด ียรรถยนต  บร  ครัช พวงมาลัย  ายพาน ใบ
พัด  ม้อน้ํา  บต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ บร  อาจา
จั รยาน ตลับล ปืน  ระจ มองข้างรถยนต  ันชนรถยนต  ข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 12,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ํามันดี ซล/ บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
  ํา รับรถพยาบาลฉ ฉิน(รถ ระบะ) จํานวน 1 คัน  ละ ครื่อง
ตัด ญ้า ละอื่นๆ ซึ่ง ป็นคาวั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อ
ใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตาม
ป ติมีอาย ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน
ภาพในระยะ วลาอัน ั้น ได้

       1) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน  ๊ งต้ม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่องถาน  ๊าซ ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
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วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 10,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาวั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย  รายจาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือ
ตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้
 1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน ชด ครื่องมือผาตัด ที่วาง รวย

้ว  ระบอ ตวง  บ้า ลอม  ฟัง  ปล ามคนไข้ คีมถิน
ฟัน  ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง   ครื่องนึ่ง  ครื่องมือวิทยา
ศา ตร ฯลฯ
  2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน  ําลี ผ้าพัน
ผล  วชภัณฑ  อล อฮอล ฟิลม อ ซ รย  คมี

ภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ  ลือด  ายยาง ล ยาง  ลอด
้ว ลวด ชื่อม งิน ถงมือ  ระดาษ รอง จ ตางๆ  ลอด

อ ซ รย ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

วันที่พิมพ : 28/12/2564  10:54:30 น้า : 114/170



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,011,000 บาท

งบบุคลากร รวม 827,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 827,700 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 665,700 บาท

         พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วนตําบล
ัง ัด อง วั ดิ าร ังคม จํานวน 2 อัตรา  ป็น วลา 12

  ดือน  ดังนี้
       1) นั บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม ระดับต้น (ผ้อํานวย าร
อง วั ดิ าร ังคม) จํานวน 1 อัตรา

       2) นั พัฒนาชมชน (ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร) จํานวน 1
 อัตรา
          ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง ใ ้   ัว น้า วน
ราช าร จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
       1) นั บริ ารงาน วั ดิ าร ังคม ระดับต้น (ผ้อํานวย าร
อง วั ดิ าร ังคม) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 3,500

 บาท x 12  ดือน = 42,000 บาท
         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน
ดือน ละวิธี ารจาย งิน  ละ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

    พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรงคาตอบ
ทนพนั งานจ้าง ใ ้  พนั งานจ้างทั่วไป   ป็น วลา 12

  ดือน  ดังนี้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน วั ดิ าร ังคม) จํานวน 1
 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ตลาคม 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

      พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม รครองชีพชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้างทั่ว
ไป   ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน วั ดิ าร ังคม)  จํานวน 1
 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตาม  1) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง  ละพนั งานจ้างของ อบต. ได้รับ งิน พิ่ม ารครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6  ิง าคม 2558   2) ระ บียบ
ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของ

ข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบดาเนินงาน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วน
ท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล  ละพนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตําบล ป็น รณี
พิ ศษ  ตั้งไว้ 65,000 บาท
        ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มภาพันธ 2558       

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

          พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้   พนั งาน
วนตําบล  ละล จ้างประจําผ้ได้รับบํานาญป ติที่มี ิทธิได้รับ

       -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

          2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่  ค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ค่าใช้สอย รวม 58,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 5,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร  ชน คาถาย อ าร คา ย็บ
นัง ือ คา ข้าป นัง ือ คาจ้างจัด ็บขยะมลฝอย คาจ้าง มา
รงงานคาจ้าง มาทําความ ะอาด คาจ้าง มา วรยาม คาจ้าง
มาคน วน คา ําจัดไข้ วัดน ละ ิ่งปฏิ ล คาจ้าง มา

ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ าร คา
ติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ใช้จายใน ารติด
ตั้ง ละออ บบ ว็บไซต คาบริ ารพื้นที่ ว็บไซต ละปรับปรง
ข้อมลรายปี คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
พิพา ษา คาจ้าง มาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้าง มาติดตั้งประปาฯ  รือ
คาจ้าง มาบริ ารอื่นที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 8,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
คณะผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้ ดินทางไป รือ ารอบรม
ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดิน

ทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป
ติดตอราช าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 40,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 5,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ประ ภท
วั ด ละครภัณฑ  ชน  ครื่องปรับอา าศ  ครื่อง
คอมพิว ตอร  ครื่องปริ้นท ตอร  ครื่องถาย อ าร  ต๊ะ  ้าอี้ ต้
อ าร ฯลฯ  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)                 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาวั ด ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็  ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้
บรรทัด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ที่ถพื้น ตะ รงวาง
อ าร ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว ชอลค  มด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ  ไม้บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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วั ดคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย าร
ใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้  
      1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ข้อมล ฯลฯ 
      2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน อป รณบันทึ
ข้อมล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive )  ทปบันทึ
ข้อมล (
ReelMagnetic Tape , Casselte Tape , Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง าย

ค บิล ฯลฯ
      3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ (Key board)  มม มรี่ชิป
 (Memory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร

อิ ล็ ทรอนิ  (
Card Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound C
ard)  ป็นต้น ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบลงทุน รวม 12,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,300 บาท
ครภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 4,800 บาท

        พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,400 บาท
        ครภัณฑนี้ ป็นครภัณฑนอ บัญชี ราคามาตรฐานครภัณฑจึง
จัด าตามราคาท้องที่ รือท้องถิ่น ละถือปฏิบัติตาม นัง ือ ที่ มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
        - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

     พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction  บบฉีด มึ
พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
  ครื่อง ราคา ครื่องละ 7,500 บาท
    ดยมีคณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะ
พื้นฐานครภัณฑ๗ คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิตอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

       -  ป็นอป รณที่มีความ ามารถ
ป็น Print, Copier, Scanner  ละ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
       -  ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Print)  จา รงงานผ้ผลิต
       - มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200 x 1,200 dbi

       - มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษขนาด A4
 ไมน้อย วา 27  น้าตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
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       - มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 15  น้าตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
      -  ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดํา- ี) ได้
      - มีความละ อียดใน าร น ง ดไมน้อย วา 1,200x600
  รือ 600x1,200 dbi
      - มีถาดป้อน อ ารอัต นมัติ (Auto Document Feed)
      -  ามารถถาย ํา นา อ ารได้ทั้ง ี ละขาวดํา
      -  ามารถทํา ํา นาได้ ง ดไมน้อย วา 99  ํา นา
      -  ามารถยอ ละขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต
      - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี
วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชjอง

      - มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T  รือดี วา จํานวน ไมน้อย วา 1 ชอง  รือ
ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b , g , n) 

ได้
      - มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 100  ผน
      -  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom   
         -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
          2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
          3)  ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563  
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 157,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 157,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 157,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ครง ารปรับปรง ละ พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน วั ดิ าร
ังคม

จํานวน 51,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/12/2564  10:54:30 น้า : 124/170



       พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบคคลใน ารปฏิบัติงาน วั ดิ าร
ังคม ละ ังคม ง คราะ  ตามที่ ฎ มาย ํา นด รวมถึงงาน

อื่นๆที่ได้รับมอบ มาย ฯลฯ  จํานวน 1 อัตรา 
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  ร ฎาคม 2563
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

ครง ารรถรับ ง ด็ อนบาล ละปฐมวัยศนยพัฒนา ด็ ล็ องค าร
บริ าร วนตําบล ค ม าร

จํานวน 96,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ครง ารรถรับ ง ด็ อนบาล
ละปฐมวัยศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบล ค
ม าร  ํา รับ ด็ ด้อย อ า   ละมีฐานะยา จน  รือคา
มาบริ ารอื่นๆที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้

      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  ร ฎาคม 2563
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 59
 ข้อ 2 
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตาม ครง ารชวย ลือประชาชนด้าน าร ง ริม ละ
พัฒนาคณภาพชีวิต

จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง ารชวย ลือประชาชนด้าน
าร ง ริม ละพัฒนาคณภาพชีวิต  พื่อบรร ทาความ ดือดร้อน

ใ ้ ประชาชน  ด็   ยาวชน ผ้ยา ไร้ ผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ด้อย
อ า  ผ้ไร้ที่พึ่ง  ตรี ใ ้ ามารถ ข้าถึงปัจจัยพื้นฐานใน ารดํารง

ชีวิตได้อยางป ติ ขใน ังคม รือ าร ง ริมพัฒนาบคคล ใ ้มี
ความร้  ามารถนําไปใช้ใน ารพัฒนาคณภาพชีวิตใ ้ดีขึ้น  ดย
อาจใ ้ ป็น ิ่งของ รือจาย ป็น งิน รือ ารจัดบริ าร าธารณะ
พื่อใ ้ ารชวย ลือประชาชนในระดับ ขตพื้นที่ รือท้องถิ่นตาม
อํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย

ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 6 ข้อ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะพร้อมติดตั้ง ายดับ พร้อมปั า มที่ 3 จํานวน 50,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภาค าขา
อํา ภอ นองมวง  ป็นคาขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะพร้อมติดตั้ง าย
ดับ พร้อมปั า  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น บริ วณ  มที่ 3 บ้าน
มวง ้ว ตําบล ค ม าร จํานวน 5 จด ดังนี้
        1) จดที่ 1 บริ วณบ้านนายจรญ  จําปาขาว
        2) จดที่ 2 บริ วณบ้านนาย ําไร  ตา มน
        3) จดที่ 3 บริ วณบ้านนาย ย้า   อ ัน
        4) จดที่ 4 บริ วณบ้านนายวีระพล  ประ า
        5) จดที่ 5 บริ วณบ้านนายบัณฑิต   ละชีพ
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
 4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
  ิง าคม 2561 
 5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ปลี่ยน
ปลง (ครั้งที่ 2)  น้า 4 ข้อ 1
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ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะพร้อมติดตั้ง ายดับ พร้อมปั า มที่ 7 จํานวน 350,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภาค าขา
อํา ภอ นองมวง  ป็นคาขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะพร้อมติดตั้ง าย
ดับ พร้อมปั า  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น บริ วณ  มที่ 7 บ้าน
ขา ามยอด ตําบล ค ม าร จํานวน 10 จด ดังนี้
        1) จดที่ 1 บริ วณบ้านนางคํา พียร  อินอน ชติ
        2) จดที่ 2 บริ วณบ้านนาง นัน  ชาบี ล
        3) จดที่ 3 ทาง ข้าวัดชมภ
        4) จดที่ 4 บริ วณบ้านนายที  พาน้ํา ที่ยง
        5) จดที่ 5 บริ วณบ้านนายชาญ   งาะ งคราม
        6) จดที่ 6 บริ วณบ้านนางนิตยา  ชัย พ็ง
        7) จดที่ 7 บริ วณบ้านนายคําไพ  วงษ งคราม
        8) จดที่ 8 บริ วณบ้านนายอดร   าริคาร
        9) จดที่ 9 บริ วณบ้านนาง นทิพย  คํา น ดช
        10) จดที่ 10 บริ วณบ้านนาง จียง   ้วมณี
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
 4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
  ิง าคม 2561 
 5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5)  น้า 7 ข้อ 1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 118,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 98,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตาม ครง ารป ป้อง ถาบัน ําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ัน ถาบัน ําคัญของ
ชาติ  รือ ครง าร/ ิจ รรม จิตอา า  ราทําความดีด้วย
ัวใจ  พื่อ ริม ร้างความ มานฉันท  ร้างความร้ ึ ามัคคีของ

ประชาชนในชมชน  ารจัด ิจ รรมอัน ป็น ารพิทั ษไว้ซึ่ง
ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย อัน ป็นที่ยึด นี่ยว ละ ป็นศนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  ารจัดฝึ
อบรม ประชม ชี้ จงทําความ ข้าใจ  พื่อ ร้างทัศนคติ ละ
จิต ํานึ ที่ดีงามใน ารอยรวม ันอยาง มานฉันท  ดย น้น ารมี
วรรวมของประชาชนในชมชน  พื่อ ร้างความร้รั ามัคคีของ

ประชาชนในชมชน  ดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ าร
ต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม คาพิมพ อ าร ละคาวั ด  ครื่อง ขียน  ละอป รณ คา
ประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา
นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร คา ชาอป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้

บรรจ อ าร ํา รับผ้ฝึ อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คา
มนาคณวิทยา ร คาลงทะ บียน คาอา าร คาอา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม คายานพา นะ คาป้าย ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆ ที่
จํา ป็น
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 91
 ข้อ 3 
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คาใช้จายตาม ครง ารฝึ อบรม ยาวชน วัยรน วัยใ  างไ ล อด  
ข้าใจ พศศึ ษา ละยา พติด

จํานวน 20,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง ารฝึ อบรม
ยาวชน วัยรน วัยใ   างไ ล อด   ข้าใจ พศศึ ษา  ดยจาย ป็น
คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้
จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาพิมพ อ าร ละคา
วั ด  ครื่อง ขียน  ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ
ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆ

ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ฝึ
อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คา มนาคณวิทยา ร คาลง
ทะ บียน คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คายาน
พา นะ คาป้าย ครง าร  ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  น้า 91
 ข้อ 7
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คาใช้จายตาม ครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้ ประชาชน จํานวน 20,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารฝึ อบรมอาชีพใ ้
ประชาชน  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่
ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาพิมพ
อ าร ละคาวั ด  ครื่อง ขียน  ละอป รณ คาประ าศนีย
บัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ
ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชา

อป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร
ํา รับผ้ฝึ อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คา มนาคณ

วิทยา ร คาลงทะ บียน คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่อง
ดื่ม คายานพา นะ คาป้าย ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 96
 ข้อ 1 
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คาใช้จายตาม ครง าร ง ริม ละพัฒนาคณภาพชีวิตผ้ งอาย จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ง ริม ละพัฒนา
คณภาพชีวิตผ้ งอาย  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ าร
ต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม คาพิมพ อ าร ละคาวั ด  ครื่อง ขียน  ละอป รณ คา
ประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา
นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ
าร คา ชาอป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้

บรรจ อ าร ํา รับผ้ฝึ อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คา
มนาคณวิทยา ร คาลงทะ บียน คาอา าร คาอา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม คายานพา นะ คาป้าย ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆ ที่
จํา ป็น
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 91
 ข้อ 5 
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ครง าร อบต. คลื่อนที่ พื่อจัด วทีประชาคม ละขับ คลื่อน ผน
ชมชน

จํานวน 3,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร อบต. คลื่อน
ที่  พื่อจัด วทีประชาคม  ละขับ คลื่อน ผนชมชน  ชน คาใช้จาย

ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี
ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาพิมพ อ าร ละคาวั ด  ครื่อง
ขียน  ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา
ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ฝึ อบรม คาของ
มนาคณใน ารดงาน คา มนาคณวิทยา ร คาลงทะ บียน คา

อา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คายานพา นะ คาป้าย
ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทํา ผน ละ
ประ าน ผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอํา ภอ ละตําบล พ.ศ. 2562
         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 91
 ข้อ 1
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ครง าร ารศึ ษา พื่อตอต้าน ารใช้ยา พติดใน ด็ นั รียน จํานวน 10,000 บาท

          พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร ารศึ ษา พื่อ
ตอต้าน ารใช้ยา พติดใน ด็ นั รียน   ดยจาย ป็นคาใช้จาย

ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี
ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาพิมพ อ าร ละคาวั ด  ครื่อง
ขียน  ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ ํา รับผ้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอป รณตางๆใน ารฝึ อบรม คา
ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจ อ าร ํา รับผ้ฝึ อบรม คาของ
มนาคณใน ารดงาน คา มนาคณวิทยา ร คาลงทะ บียน คา

อา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คายานพา นะ คาป้าย
ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
ครง าร ฯลฯ

       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 
        5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
        6)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท
 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 92
 ข้อ 10 
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ครง ารจิตอา า ราทําความดี ด้วย ัวใจ จํานวน 10,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร/ ิจ รรม จิตอา า  ราทํา
ความ ดี ด้วย ัวใจ  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาอา าร คา

อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้าย ครง าร  ป้ายประชา
ัมพันธ  ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0211.9
/ว1995 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562
        5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0211.9
/ว6633 ลงวันที่ 22 พฤศจิ ายน 2560
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 92
 ข้อ 14 
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ครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด จํานวน 10,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา
พติด  ทั้งใน วนที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นดํา นิน าร อง
รืออด นน นวยงานที่ ี่ยวข้องในลั ษณะบรณา าร  ดย

ฉพาะอยางยิ่ง าร ร้างภมิค้ม ันยา พติดใน ด็ ละ ยาวชน
นอ ถานศึ ษา  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม  ครื่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาของ
มนาคณใน ารดงาน คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คาอา าร

วางพร้อม ครื่องดื่ม คายานพา นะ คาป้าย ครง าร  ละคาใช้
จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
         4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 92
 ข้อ 11 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

อด นน ครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด พื่อ ริม ร้าง
ความ ข้ม ข็งใ ้ มบ้าน/ชมชน ศป.ป .อ. ค จริญ จัง วัดลพบรี 
ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

         งินอด นน วนราช าร
 อด นน ครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด  พื่อ ริม
ร้างความ ข้ม ข็งใ ้ มบ้าน/ชมชน ศป.ป .อ. ค
จริญ จัง วัดลพบรี ประจําปี 2565
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
 2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 92
 ข้อ 13 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ครง าร ขงขัน ีฬาต้านยา พติด จํานวน 30,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ขงขัน ีฬาต้านยา พ
ติด  ชน คาจ้าง มาจัด ถานที่ ละจัด ็บ ถานที่ คาจ้าง มา
ครื่องขยาย ียง คา ื้อ ีฬาพร้อม รีน คาใช้จายในพิธี ปิด ละ
ปิด คาวั ด ละอป รณ คา รรม ารตัด ิน คา งินรางวัล คา
รางวัลตางๆ คา ชาอป รณตางๆ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้าย
ครง าร  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
          1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  าร ขงขัน ีฬา ละ งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
          2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
          3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 86
 ข้อ 2 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 103,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 15,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี พระราช
พิธี  รือวัน ําคัญตางๆของชาติ คาจัดงาน จัด ิจ รรม
ตางๆ ตามน ยบาย รือคํา ั่งของอํา ภอ จัง วัด รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น  ระทรวงม าดไทย รัฐบาล ฯลฯ
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
         2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า  ข้อ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารจัดทํา ครง ารประ พณีงานบญบั้งไฟ จํานวน 20,000 บาท

          พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารประ พณีงานบญบั้ง
ไฟ  ดยจายประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารรณรงค ประชา
ัมพันธ คาวั ด ละอป รณ คาจ้าง มาต ตงรถพร้อมบั้งไฟใน

ขบวน  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด คาอา าร คาอา ารวาง
พร้อม ครื่องดื่ม คาจ้าง มาจัด ถานที่ ละจัด ็บ ถานที่ คาจ้าง

มา ครื่องขยาย ียง  คา รรม ารตัด ิน คา งินรางวัล คาจ้าง
มาจัด ถานที่รวมคาติดตั้งฐานบั้งไฟ คารื้อถอน ละทําความ

ะอาด คาป้าย ครง าร คาจ้าง มาทําบั้งไฟ ชว   ละคาใช้จาย
อื่นๆที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย

ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 103
 ข้อ 1 
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คาใช้จายใน ารจัดทํา ครง ารประ พณีลอย ระทง จํานวน 10,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารประ พณีงานลอย
ระทง  ดยจายประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ าร

รณรงค ประชา ัมพันธ คาวั ด ละอป รณ คาจ้าง มาจัด ถาน
ที่ลอย ระทงพร้อมต ตง ถานที่ ติดไฟประดับ ไฟ อง วาง ดย
รอบบริ วณจัดงานพร้อมรื้อถอน คาประชา ัมพันธ คา
วั ด อป รณ คา ชาอป รณตางๆ คา าธารณป ภค (คาจ้าง มา
อป รณ ครื่องปั่นไฟ) คาจ้าง มา ครื่องขยาย ียง  คาป้าย
ครง าร   ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
ครง าร ฯลฯ

       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย

ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 103
 ข้อ 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 58,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 58,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

อด นน ครง ารจัด ิจ รรม ละรณรงคประชา ัมพันธงาน ผนดิน
ม ด็จพระนารายณม าราช อํา ภอ ค จริญ จัง วัดลพบรี 

ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

         งินอด นน วนราช าร
 อด นน ครง ารจัด ิจ รรม ละรณรงคประชา ัมพันธงาน ผน
ดิน ม ด็จพระนารายณม าราชอํา ภอ ค จริญ จัง วัด
ลพบรี ประจําปี 2565
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564        
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 105
 ข้อ 20 

อด นน ครง ารจัดงาน ผนดิน ม ด็จพระนารายณม าราช 
ประจําปี 2565

จํานวน 28,000 บาท

        งินอด นน วนราช าร
 อด นน ครง ารจัดงาน ผนดิน ม ด็จพระนารายณ
ม าราช ประจําปี 2565
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564       
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 105
 ข้อ 21 
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อด นน ครง ารจัดงานรัฐพิธี ละงานพระราชพิธี อํา ภอ ค จริญ 
จัง วัดลพบรี ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

         งินอด นน วนราช าร
 อด นน ครง ารจัดงานรัฐพิธี ละงานพระราชพิธี อํา ภอ ค
จริญ จัง วัดลพบรี ประจําปี 2565
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
 2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 105
 ข้อ 19 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,259,520 บาท

งบบุคลากร รวม 953,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 953,520 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 532,320 บาท

         พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรง งิน ดือนข้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่นประจําปี ใ ้ พนั งาน วนตําบล
ัง ัด องชาง จํานวน 2 อัตรา  ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้

       1) นั บริ ารงานชาง ระดับต้น (ผ้อํานวย าร อง
ชาง) จํานวน 1 อัตรา
       2) นายชาง ยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา
         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของข้าราช าร/พนั งาน วนท้อง
ถิ่น จํานวน 1 อัตรา
        ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
        (1) ประ าศ  .จ. ,  .ท  ละ  .อบต  รื่อง  ํา นด ลั

ณฑ ารใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน คา
ตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22  มษายน 2547
        (2)  นัง ือ  ํานั งาน  .จ. ,  .ท  ละ  .อบต ที่ มท
 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1  ร ฎาคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ
. ,  .ท  ละ  .อบต  รื่อง  ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั

ณฑ  ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้างของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
        (3) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วนราช าร
        (4) ประ าศ  .จ  .ท  ละ  .อบต ที่ มท 0809.3/ว28 ลง
วันที่ 16  มภาพันธ 2548  รื่อง  นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ
จายคาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( ํา นดใ ้ข้าราช าร
รือพนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับ งิน ดือนคาตอบ
ทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตํา นง)

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง ใ ้   ัว น้า วน
ราช าร จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
       1) นั บริ ารงานชาง ระดับต้น (ผ้อํานวย าร อง
ชาง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท x 12
  ดือน = 42,000 บาท
         ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน
ดือน ละวิธี ารจาย งิน  ละ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 343,200 บาท

    พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรงคาตอบ
ทนพนั งานจ้าง ใ ้  พนั งานจ้างภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว

ไป   ป็น วลา 12  ดือน  ดังนี้
      - พนั งานจ้างภาร ิจ  ได้
      1) ผ้ชวยนายชาง ยธา จํานวน 1 อัตรา
      - พนั งานจ้างทั่วไป  ได้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)  จํานวน 1 อัตรา
       ดยถือปฏิบัติตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 ตลาคม 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

          พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่ม
ตางๆ ใ ้ พนั งานจ้างทั่วไป  ป็น วลา 12  ดือน ดังนี้
       - พนั งานจ้างทั่วไป  ได้
      1) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)  จํานวน 1 อัตรา
      ดยถือปฏิบัติตาม  1) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดลพบรี  รื่อง  ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง  ละพนั งานจ้างของ อบต. ได้รับ งิน พิ่ม ารครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6  ิง าคม 2558   2) ระ บียบ
ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของ

ข้าราช าร ละล จ้างประจําของ วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งบดาเนินงาน รวม 306,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 166,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ดังนี้
      1) คาตอบ ทนบคคล รือคณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัด
ซื้อจัดจ้าง คาออ บบ รือคาควบคมงาน อ ร้าง คาคณะ
รรม าร ํา นดราคา ลาง  ละ ารบริ ารงานพั ดภาค

รัฐ  ชน คณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
      2)  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น
ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)  พื่อจาย ป็นคา งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น  ํา รับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตําบล ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 66,000 บาท
       ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดังนี้
       1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       2)  นัง ือ ํานั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
       3)  นัง ือ ํานั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26  มมภาพันธ 2558

       4)  นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ด ที่ มท 0818.2
/ว4289 ลงวันที่ 22  ร ฎาคม 2563
       5)  ฎ ระทรวง วาด้วย ํา นดอัตราคาจ้างผ้ใ ้บริ ารงาน
จ้างออ บบ รือควบคมงาน อ ร้าง พ.ศ. 2562
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

       พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  พื่อประ ยชนของ
งานราช าร ป็น ําคัญ
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คา ชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตําบล ัง ัด
องชาง

         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

          พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้   พนั งาน
วนตําบล  ละล จ้างประจําผ้ได้รับบํานาญป ติที่มี ิทธิได้รับ

        -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
          1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

          2)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่  ค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2559 
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 7,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร  ชน คาถาย อ าร คา ย็บ
นัง ือ คา ข้าป นัง ือ คาจ้างจัด ็บขยะมลฝอย คาจ้าง มา
รงงานคาจ้าง มาทําความ ะอาด คาจ้าง มา วรยาม คาจ้าง
มาคน วน คา ําจัดไข้ วัดน ละ ิ่งปฏิ ล คาจ้าง มา

ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ าร คา
ติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ใช้จายใน ารติด
ตั้ง ละออ บบ ว็บไซต คาบริ ารพื้นที่ ว็บไซต ละปรับปรง
ข้อมลรายปี คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
พิพา ษา คาจ้าง มาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้าง มาติดตั้งประปาฯ  รือ
คาจ้าง มาบริ ารอื่นที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของ
คณะผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง  ละผ้มี ิทธิที่ได้รับอนญาตใ ้ ดินทางไป รือ ารอบรม
ัมมนา  รือบคคล คณะบคคลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดิน

ทางไปราช าร พื่อไปประชม ฝึ อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป
ติดตอราช าร
     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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คาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

      พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมใ ้
ผ้บริ ารท้องถิ่น  มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล  ละ
พนั งานจ้าง  รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นมิได้ ป็น นวยงาน
จัดฝึ อบรม อง  ละมีความจํา ป็นต้อง ง จ้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ข้ารวม ารฝึ อบรม ับ นวยงานอื่น
      -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
 1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564   
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2  มษายน 2561         
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

คาบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 10,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ได้
        1. ประ ภทวั ด ละครภัณฑ  ชน  ครื่องปรับอา าศ  ครื่อง
คอมพิว ตอร  ครื่องปริ้นท ตอร  ครื่องถาย อ าร  ต๊ะ  ้าอี้ ต้
อ าร ฯลฯ  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
        2. ประ ภทยานพา นะ ได้  
            - คาซอมรถยนต วน ลาง รถ ระบะบรรท ครื่องยนต
ดี ซล จํานวน 1 คัน (รายละ อียดตาม อ าร นบท้าย)  พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ

     -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
       1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
     - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)              
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ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาวั ด ํานั งาน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็  ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้
บรรทัด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ที่ถพื้น ตะ รงวาง
อ าร ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว ชอลค  มด ซอง อ าร ตลับ
ผง มึ  ไม้บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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วั ดไฟฟ้า ละวิทย จํานวน 10,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟ้า ละวิทย รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย
ารใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปใน

ระยะ วลาอัน ั้น ได้
       1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้ง
ไม คร ฟน  ัว ร้งไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า  ครื่องประจไฟ ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน ฟิว   ทปพัน ายไฟฟ้า  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า  ลอดไฟ  ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า  วิตซไฟฟ้า  ลอดวิทยทรานซิ ตอร ละชิ้น วน
วิทย ล ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่งคอยลคอน ดน ซอร ขา
ลอดฟออ ร ซนซ  บร อร  ายอา าศ รือ า ํา รับ

วิทย  ครื่องรับ ทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
 3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน ดอ ลํา พง  ผง
วงจร ผัง ดงวงจรตางๆ  ผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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วั ด อ ร้าง จํานวน 7,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาวั ด อ ร้าง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย ารใช้
งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้
 1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ  ิ่ว  ียม  ลื่อย ขวาน  บไ ไม้  ทป
วัดระยะ  ครื่องวัดขนาด ล็   ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง  วานมือ  ถ
้อม อางล้างมือ ราวพาดผ้า  น้า า ใ ชื่อม ล็   ครื่องยิง

ตะป นั่งร้าน ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน น้ํามันทาไม้ ทิน นอร  ี ปน
ซี มนต ทราย ยางมะตอย ํา ร็จรป อิฐ รือซี มนต
บล็อ   ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะป  ล็ ้น  ปรงทา ี ปนขาว  ผน
ดิน นียว ัง คราะ  ฯลฯ
 3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน ทอน้ํา ละอป รณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ
     -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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วั ดคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย าร
ใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้  
      1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ข้อมล ฯลฯ 
      2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน อป รณบันทึ
ข้อมล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive )  ทปบันทึ
ข้อมล (
ReelMagnetic Tape , Casselte Tape , Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ทปพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพ ํา รับคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง าย

ค บิล ฯลฯ
      3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ (Key board)  มม มรี่ชิป
 (Memory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร วิ
ตซิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร

อิ ล็ ทรอนิ  (
Card Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound C
ard)  ป็นต้น ฯลฯ
      -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งานก่อสร้าง รวม 2,621,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท

          พื่อจาย ป็นคาบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน ประ ภท
วั ด ละครภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง  ชน ถนน  ะพาน ทอ
ระบายน้ํา ฯลฯ  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
       -  ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

วันที่พิมพ : 28/12/2564  10:54:30 น้า : 156/170



งบลงทุน รวม 2,571,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 409,000 บาท
ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อชดภาครับ ัญญาณ ระจาย ียงทางไ ลอัต นมัติ(ล ขาย) 
พร้อมติดตั้ง

จํานวน 399,000 บาท

     พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชดภาครับ ัญญาณ ระจาย ียงทางไ ล
อัต นมัติ(ล ขาย) พร้อมติดตั้ง จํานวน 7 ชด ประ อบด้วย
    1. ครื่องรับ UHF 430.200 MHz. มีซีลยาง ันน้ําได้ร้อย
ปอร ซ็นต มีขั้วติด ทน ป็น ล ะชป ัน นิม ภายใน ครื่อง ดียว
ัน ประ อบด้วย 

        - ชดรับ ัญญาณ  UHF 430.200 MHz.
        - ชดภาคขยาย Digital Class D 100 W RMS  
        - ชดจายไฟ (มีชอง ลือ ตอ
ไฟ AC 220V Battery Solar Cell) 
    2.  าอา าศรับ ัญญาณยา ิ ขนาดไมน้อย วา 3 E พร้อม
ายอา าศ RG-58

    3. ลํา พงฮอร ลม  ําลังขับไมน้อย วา 120 วัตต
    4.  ผน รอง ลัง ํา รับ ขวนอป รณตางๆ
    5. อป รณ บร อร  ายไฟ  ละอป รณ ิ้น ปลืองอื่นๆ
        (ครภัณฑนี้ ป็นครภัณฑนอ บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑจึง
จัด าตามราคาท้องที่ รือท้องถิ่น ละถือปฎิบัติตาม
  นัง ือ ที่ มท 0808.2/1989 ลว 22 มิ.ย.2552)
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้า 11 ข้อ 4 
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ครภัณฑอื่น

จัดซื้อล้อวัดระยะดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท

          พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะดิจิตอล จํานวน 1 ชิ้นๆ
ละ 10,000 บาท
        ครภัณฑนี้ ป็นครภัณฑนอ บัญชี ราคามาตรฐาน
ครภัณฑ จึงจัด าตามราคาท้องที่ รือท้องถิ่น ละถือปฏิบัติ ตาม
นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552

         ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 
         2)  นัง ือ ระทรวง มาดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 4) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น้าที่ 5 ข้อ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,162,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้า ละอป รณ ซึ่ง ป็น ารติดตั้งครั้ง ร ในอาคาร
รือ ถานที่ราช ารพร้อม าร อ ร้าง รือภาย ลัง าร อ ร้าง

ครง ารติดตั้งไฟฟ้า ง วาง าธารณะชนิด า ล็ ิ่ง ดี่ยว มที่ 
6

จํานวน 624,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาติดตั้งไฟฟ้า ง วาง าธารณะชนิด า ล็
ิ่ง ดี่ยว  ง  9.00   มตร จํานวน 15  ต้น  มที่  6  บ้านใ มศรี

อบล  ตําบล ค ม าร  อํา ภอ ค จริญ  จัง วัด
ลพบรี  บริ วณตอจา น้าฝายน้ําล้นบ้านใ มศรีอบล  (ตาม บบ
มาตรฐาน รมทาง ลวง)
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ปลี่ยน
ปลง (ครั้งที่ 2)  น้า 5 ข้อ 1 

วันที่พิมพ : 28/12/2564  10:54:30 น้า : 158/170



ครง ารติดตั้งไฟฟ้า ง วาง าธารณะชนิด า ล็ ิ่ง ดี่ยว มที่ 
7

จํานวน 169,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาติดตั้งไฟฟ้า ง วาง าธารณะชนิด า
ล็ ิ่ง ดี่ยว  ง  9.00   มตร จํานวน 4  ต้น  มที่  7  บ้าน ขา

ามยอด  ตําบล ค ม าร  อํา ภอ ค จริญ  จัง วัด
ลพบรี  จดบริ วณ น้าบ้านนายณัฐวฒิ   ผยศิริ (ตาม บบ
มาตรฐาน รมทาง ลวง)
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5)  น้า 8 ข้อ 1 

คาตอ ติม รือดัด ปลงอาคาร รือ ิ่งปล ร้างตาง ๆ

ครง ารตอ ติมฝายน้ําล้น บบ มข.2527 จํานวน 28,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาตอ ติมฝายน้ําล้น  บบ  มข. 2527  มที่ 3
 บ้านมวง ้ว ตําบล ค ม าร อํา ภอ ค จริญ จัง วัด
ลพบรี ขนาด ว้าง 1.00   มตร  ยาว  15.00   มตร  (ตาม
บบ อบต.  ํา นด) 

       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 80
 ข้อ 128 
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ครง ารปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็  อบต. ค ม าร จํานวน 101,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็  อบต. ค
ม าร ประ อบด้วยงาน ดังนี้

        1. งานติดตั้งตาขาย ันน
        2. งานติดตั้ง ล็ ดัด
        3. งานติดตั้งม้งลวด
        4. งานตอ ลังคาคมที่ ํา รับ ปรงฟัน
(ตาม บบ อบต. ค ม าร ํา นด)
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5)  น้า 9 ข้อ 6  

ปรับปรงตอ ติมอาคาร อน ประ งค พร้อม อ ร้าง ้องน้ํา มที่ 3 จํานวน 467,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาปรับปรงตอ ติมอาคาร อน ประ งค 
พร้อม อ ร้าง ้องน้ํา  มที่ 3  บ้านมวง ้ว  ตําบล ค

ม าร ขนาด ว้าง  3.00   มตร  ยาว  8.00   มตร  ง  3.00
   มตร  (ตาม บบ อบต. ค ม าร ํา นด) 
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 73
 ข้อ 81
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภค

ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็  มที่ 5 จํานวน 105,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่  5
  บ้าน ค ม าร ตําบล ค ม าร  อํา ภอ ค จริญ จัง วัด
ลพบรี บริ วณนานาย ลอด ถึง นานาย ปรย  ผิวจราจร
ว้าง 4.00   มตร  ยาว  50.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.15   มตร ไ ล

ทางลงล รังตามภาพ (ตาม บบ อบต. ค ม าร ํา นด)
       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5)  น้า 9 ข้อ 5 

ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็  มที่ 7 จํานวน 111,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่ 7 บ้าน
ขา ามยอด ตําบล ค ม าร  อํา ภอ ค จริญ จัง วัด
ลพบรี บริ วณบ้านนาง ภั  ถึง บ้านนายประมวล พาน้ํา ที่ยง  ผิว
จราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  53.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.15
   มตร  ไ ลทางลงล รังตามภาพ (ตาม บบ อบต. ค ม าร
ํา นด)

       -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 5)  น้า 8 ข้อ 2 
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ครง าร อ ร้างอาคาร อน ประ งค มที่ 5 จํานวน 527,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคาร อน ประ งค   มที่ 5  บ้าน
ค ม าร ตําบล ค ม าร อํา ภอ ค จริญ จัง วัด

ลพบรี  ขนาดความ ว้าง  8.00   มตร  ยาว 12.00
  มตร   ง   4.00    มตร  (ตาม บบ อบต. ค ม าร  ํา นด) 
      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537  ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
      - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 75
 ข้อ 89 
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งินชด ชย ัญญา บบปรับราคา(คา K) จํานวน 30,000 บาท

        พื่อจาย ป็น งินชด ชยคางาน อ ร้างตาม ัญญา บบปรับ
ราคาได้ (คา K) ตาม ครง ารตางๆ ดังนี้
        1)  ครง ารปรับปรงตอ ติมอาคาร อน ประ งค  มที่ 3
        2)  ครง ารตอ ติมฝายน้ําล้น  บบ มข.2527 ตาม บบ อบ
ต.  ํา นด
        3)  ครง าร อ ร้างอาคาร อน ประ งค  มที่ 5
        4)  ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่ 5
        5)  ครง ารติดตั้งไฟฟ้า ง วาง าธารณะชนิด า ล็ ิ่ง
ดี๋ยว  มที่ 6
        6)  ครง ารติดตั้งไฟฟ้า ง วาง าธารณะชนิด า ล็ ิ่ง
ดี๋ยว  มที่  7
        7)  ครง ารปรับปรงถนนล รัง  มที่ 7
        8)  ครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็   มที่ 7
        9)  ครง ารปรับปรงอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็  อบต. ค

ม าร
        ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้อถิ่น พ.ศ. 2562

        2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3794 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        3)  นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ด ที่  ค ( วจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 90
 ข้อ 15 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วั ด าร ษตร จํานวน 5,000 บาท

           พื่อจาย ป็นคาวั ด าร ษตร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลั ษณะ ดย ภาพไมคงทนถาวร  รือตามป ติมีอาย าร
ใช้งานไมยืนนาน  ิ้น ปลือง  มดไป  รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ได้
 1) ประ ภทวั ดคงทน  ชน  คียว  ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มน จานพรวน ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วาง
ถว  ครื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ  อวน( ํา ร็จ

รป)  ระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
 2) ประ ภทวั ด ิ้น ปลือง  ชน ปย ยาป้อง ัน ละ ําจัดศัตรพืช
ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว พันธ ัตวปี ละ ัตวน้ํา น้ํา ชื้อ

พันธ ัตว วั ด พาะชํา อป รณใน ารขยายพันธพืช  ชน ใบ
มีด  ชือ  ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ   น้า า ป้อง ัน ๊ พิษ ฯลฯ
 3) ประ ภทอป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ัว ะ ล ดด
น้ํา  ฯลฯ
    -  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
        1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
        2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
      - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

         พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน รือคาปวย ารใ ้ อา า
มัครป้อง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.)  รือคาใช้จายในลั ษณะ
ดียว ัน ับคาตอบ ทน รือคาปวย ารใ ้ ับผ้ปฏิบัติราช ารอัน
ป็นประ ยชน องค ารบริ าร วนตําบล ค ม าร  ละคา
ตอบ ทนใ ้ พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง คาตอบ ทน
อปพร./ทีม ้ภัย  รือผ้ที่ได้รับ ตงตั้งตามระ บียบคณะ รรม าร
ป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560 ตาม ครง าร รือ
ิจ รรม ดังนี้

        - ครง ารพิทั ษปา  พื่อรั ษาทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง
วดล้อม ภายในพื้นที่ตําบล ค ม าร

        -  ครง าร/ ิจ รรมอื่นๆ ตาม นัง ือ ั่ง าร
         ดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดัง
นี้
        1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้

อา า มัครป้อง ันภัยฝายพล รือนขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 
        2) ระ บียบบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย

งชาติ วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560   
       - ไมปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้าง
ถึง :  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)     
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ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตาม ครง ารท้องถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ขียว จํานวน 3,000 บาท

         พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง ารท้องถิ่น
ไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ขียว  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าร

ฝึ อบรม คาวั ด วั ด าร ษตร พันธพืช ละอป รณตางๆ คา
อา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม  คาป้าย ครง าร  ละคาใช้
จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
        -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
       - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 104
 ข้อ 12 
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ครง ารท้องถิ่นปล ปา ฉลิมพระ ียรติ "ท้องถิ่น ร้างปา รั ษน้ํา" จํานวน 3,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารท้องถิ่นปล ปา ฉลิมพระ
ียรติ "ท้องถิ่น  ร้างปา รั ษน้ํา"   ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด าร

ฝึ อบรม คาวั ด วั ด าร ษตร พันธพืช ละอป รณตางๆ คา
อา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม  คาป้าย ครง าร คา
มนาคณวิทยา ร  ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 104
 ข้อ 11 
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ครง ารปั่น ปล  ปลอย ปลอด จํานวน 10,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง าร
ปั่น ปล  ปลอย ปลอด คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง
ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คา

วั ด วั ด าร ษตร พันธพืช พันธ ัตว คาจ้าง มาตางๆ  ละ
อป รณตางๆ คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม  คาป้าย
ครง าร คา มนาคณวิทยา ร  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น ํา รับ
ารจัดทํา ครง าร ฯลฯ

     -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 104
 ข้อ 10 
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ครง ารพิทั ษปา พื่อรั ษาทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม 
ภายในพื้นที่ตําบล ค ม าร

จํานวน 3,000 บาท

       พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารพิทั ษปา  พื่อรั ษา
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม ภายในพื้นที่ตําบล ค

ม าร  ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ฝึ
อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาตอบ ทน คา
บี้ย ลี้ยง คาวั ด  คาจ้าง มาตางๆ  ละอป รณตางๆ คา
อา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม  คาป้าย ครง าร คา
มนาคณวิทยา ร  ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 104
 ข้อ 13 
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ครง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ จํานวน 3,000 บาท

        พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ครง ารอนรั ษพันธ
รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ  ดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้ ละ ารต ตง ถานที่ฝึ อบรม  คาใช้จายในพิธี ปิด
ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด วั ด าร ษตร พันธพืช ละอป รณ

ตางๆ คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม  คาป้าย
ครง าร  ละคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
ครง าร ฯลฯ

      -  ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
         1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม
าร ขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

         2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
         3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม  ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 
         5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6/ว2232 ลงวันที่ 7 มิถนายน 2562 

     - ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 104
 ข้อ 14 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

81,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,452,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,423,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

304,800

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

420,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

1,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

57,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

81,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,452,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,423,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

304,800

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

420,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

1,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

57,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,089,540 259,380 666,840 233,760 665,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 3,600

เงินประจาตาแ นง 210,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 836,000 108,000 345,000 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 12,000 12,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

615,000 70,000 85,000 140,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

532,320 5,447,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 111,600

เงินประจาตาแ นง 42,000 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 343,200 1,740,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 120,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

166,000 18,000 1,159,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 3,000 5,000 3,000 3,000

คาเชาบ้าน 114,000 15,000 48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

27,000 20,000 15,800 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 45,000 5,000 10,000 5,000

โครงการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
จัดเก็บรายได้

51,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายโครงการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริ ารสวน
ตาบลและนายกองค์การ
บริ ารสวนตาบลโคก
แสมสาร

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 34,000

คาเชาบ้าน 36,000 213,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

5,000 72,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 7,000 72,000

โครงการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
จัดเก็บรายได้

51,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายโครงการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริ ารสวน
ตาบลและนายกองค์การ
บริ ารสวนตาบลโคก
แสมสาร

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 8,000 24,000 10,000 8,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม

40,000 5,000 28,000 5,000 40,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
อบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงาน

270,000

คาใช้จายประเภทคาสิน
ไ มทดแทน

5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,000

โครงการสงเสริมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
องค์การบริ ารสวน
ตาบลโคกแสมสาร

5,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผู้บริ าร สมาชิก
สภาองค์การบริ ารสวน
ตาบล พนักงานสวน
ตาบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 120,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม

10,000 128,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
อบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงาน

270,000

คาใช้จายประเภทคาสิน
ไ มทดแทน

5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,000

โครงการสงเสริมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
องค์การบริ ารสวน
ตาบลโคกแสมสาร

5,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผู้บริ าร สมาชิก
สภาองค์การบริ ารสวน
ตาบล พนักงานสวน
ตาบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 47,000 20,000 10,000 5,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเ ลือประชาชนด้าน
สาธารณภัย

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย (ซ้อมแผน
ไฟไ ม้)

5,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรม ทบทวน อป
พร.

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใ ม

5,200

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

4,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ขององค์การบริ ารสวน
ตาบลโคกแสมสาร

50,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปฐมนิเทศ

3,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 60,000 142,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเ ลือประชาชนด้าน
สาธารณภัย

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย (ซ้อมแผน
ไฟไ ม้)

5,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรม ทบทวน อป
พร.

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใ ม

5,200

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

4,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ขององค์การบริ ารสวน
ตาบลโคกแสมสาร

50,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปฐมนิเทศ

3,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
เยี่ยมบ้านสานความ
สัมพันธ์

1,500

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมการเรียนรู้รวม
กันระ วางครู ผู้
ปกครอง และเด็ก
ปฐมวัย

21,000

คาใช้จายตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษา

324,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมการเรียนรู้ในเด็ก
ปฐมวัยใ ้รู้วิธีการเอาตัว
รอดเมื่อติดอยูในรถยนต์

1,000

คาใช้จายในโครงการ
สานฝันวันปลอดโรค

3,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อลดภาวะกลิ่น
และพา ะนาโรค

3,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้า

1,000

โครงการวันแมแ งชาติ 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
เยี่ยมบ้านสานความ
สัมพันธ์

1,500

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมการเรียนรู้รวม
กันระ วางครู ผู้
ปกครอง และเด็ก
ปฐมวัย

21,000

คาใช้จายตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษา

324,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมการเรียนรู้ในเด็ก
ปฐมวัยใ ้รู้วิธีการเอาตัว
รอดเมื่อติดอยูในรถยนต์

1,000

คาใช้จายในโครงการ
สานฝันวันปลอดโรค

3,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อลดภาวะกลิ่น
และพา ะนาโรค

3,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้า

1,000

โครงการวันแมแ งชาติ 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอก ญิง พลเรือ ญิง 
พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
สาธารณสุข

84,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเ ลือประชาชนด้าน
การป้องกันและระงับ
โรคติดตอ

10,000

โครงการการบริ าร
จัดการขยะแบบยั่งยืน

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอก ญิง พลเรือ ญิง 
พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
สาธารณสุข

84,000

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเ ลือประชาชนด้าน
การป้องกันและระงับ
โรคติดตอ

10,000

โครงการการบริ าร
จัดการขยะแบบยั่งยืน

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดร้าย
แรง

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอก ญิง พลเรือ ญิง 
พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

25,000

โครงการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสวัสดิการ
สังคม

51,000

โครงการรถรับสงเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริ ารสวนตาบลโคก
แสมสาร

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดร้าย
แรง

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอก ญิง พลเรือ ญิง 
พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

25,000

โครงการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสวัสดิการ
สังคม

51,000

โครงการรถรับสงเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริ ารสวนตาบลโคก
แสมสาร

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเ ลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ

5,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชน วัยรุน 
วัยใส างไกลเอดส์ เข้า
ใจเพศศึกษา และยา
เสพติด

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
เพื่อจัดเวทีประชาคม 
และขับเคลื่อนแผน
ชุมชน

3,000

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ชวยเ ลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ

5,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชน วัยรุน 
วัยใส างไกลเอดส์ เข้า
ใจเพศศึกษา และยา
เสพติด

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
เพื่อจัดเวทีประชาคม 
และขับเคลื่อนแผน
ชุมชน

3,000

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสา เรา
ทาความดี ด้วย ัวใจ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

10,000

คาใช้จายในการจัดทา
โครงการประเพณีงาน
บุญบั้งไฟ

คาใช้จายในการจัดทา
โครงการประเพณีลอย
กระทง

คาใช้จายในโครงการ
แขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

คาใช้จายตามโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า"

โครงการปั่น ปลูก 
ปลอย ปลอด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสา เรา
ทาความดี ด้วย ัวใจ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

10,000

คาใช้จายในการจัดทา
โครงการประเพณีงาน
บุญบั้งไฟ

20,000 20,000

คาใช้จายในการจัดทา
โครงการประเพณีลอย
กระทง

10,000 10,000

คาใช้จายในโครงการ
แขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

30,000 30,000

คาใช้จายตามโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว

3,000 3,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า"

3,000 3,000

โครงการปั่น ปลูก 
ปลอย ปลอด

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพิทักษ์ป่า เพื่อ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ภายในพื้นที่ตาบล
โคกแสมสาร

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 60,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 434,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 15,000 10,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 60,000 8,000 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 161,240

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพิทักษ์ป่า เพื่อ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ภายในพื้นที่ตาบล
โคกแสมสาร

3,000 3,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

3,000 3,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 20,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 444,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

วัสดุกอสร้าง 7,000 7,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 161,240

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 12,000 4,800

จัดซื้อตู้เ ล็กกระจกใส 
2 บานเลื่อน

8,000

จัดซื้อตู้เ ล็กบานทึบ 2 
บาน

5,900 5,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สา รับงานสานักงาน

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)

4,300 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ รือ LED  ขาว
ดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 น้า/นาที)

8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 16,800

จัดซื้อตู้เ ล็กกระจกใส 
2 บานเลื่อน

8,000

จัดซื้อตู้เ ล็กบานทึบ 2 
บาน

11,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สา รับงานสานักงาน

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)

8,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ รือ LED  ขาว
ดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 น้า/นาที)

8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้ทางาน

18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 
(LED) แบบ SMART TV 
40"

26,700

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สา รับสานักงาน

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อชุดภาครับ
สัญญาณกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ(ลูก
ขาย) พร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อล้อวัดระยะ
ดิจิตอล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้ทางาน

18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 
(LED) แบบ SMART TV 
40"

26,700

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สา รับสานักงาน

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อชุดภาครับ
สัญญาณกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ(ลูก
ขาย) พร้อมติดตั้ง

399,000 399,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อล้อวัดระยะ
ดิจิตอล

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคาร รือสถานที่
ราชการพร้อมการกอสร้าง 
รือภาย ลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะชนิด
เสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 
6

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะชนิด
เสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 
7

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมฝายน้า
ล้น แบบ มข.2527

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โคกแสมสาร

ปรับปรุงตอเติมอาคาร
เอนกประสงค์ พร้อมกอ
สร้าง ้องน้า มูที่ 3

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคาร รือสถานที่
ราชการพร้อมการกอสร้าง 
รือภาย ลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะชนิด
เสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 
6

624,000 624,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะชนิด
เสาเ ล็กกิ่งเดี่ยว มูที่ 
7

169,000 169,000

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมฝายน้า
ล้น แบบ มข.2527

28,000 28,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โคกแสมสาร

101,000 101,000

ปรับปรุงตอเติมอาคาร
เอนกประสงค์ พร้อมกอ
สร้าง ้องน้า มูที่ 3

467,000 467,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู
ที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู
ที่ 7

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ มูที่ 5

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา(คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุด นุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง) 
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

30,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนโครงการอา าร
กลางวันใ ้แกเด็กนัก
เรียน

768,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู
ที่ 5

105,000 105,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู
ที่ 7

111,000 111,000

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ มูที่ 5

527,000 527,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา(คา K)

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุด นุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง) 
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

30,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนโครงการอา าร
กลางวันใ ้แกเด็กนัก
เรียน

768,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนบ้านเขาสาม
ยอด มูที่ 7

20,000

อุด นุนบ้านโคก
แสมสาร มูที่ 4

20,000

อุด นุนบ้านโคก
แสมสาร มูที่ 5

20,000

อุด นุนบ้านจอมแก้ว 
มูที่ 8

20,000

อุด นุนบ้านมวงแก้ว 
มูที่ 3

20,000

อุด นุนบ้าน นองอีเก้ง 
มูที่ 1

20,000

อุด นุนบ้านใ มไพศาลี 
มูที่ 2

20,000

อุด นุนบ้านใ มศรีอุบล 
มูที่ 6

20,000

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
สายดับ พร้อมปักเสา 
มูที่ 3

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนบ้านเขาสาม
ยอด มูที่ 7

20,000

อุด นุนบ้านโคก
แสมสาร มูที่ 4

20,000

อุด นุนบ้านโคก
แสมสาร มูที่ 5

20,000

อุด นุนบ้านจอมแก้ว 
มูที่ 8

20,000

อุด นุนบ้านมวงแก้ว 
มูที่ 3

20,000

อุด นุนบ้าน นองอีเก้ง 
มูที่ 1

20,000

อุด นุนบ้านใ มไพศาลี 
มูที่ 2

20,000

อุด นุนบ้านใ มศรีอุบล 
มูที่ 6

20,000

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
สายดับ พร้อมปักเสา 
มูที่ 3

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
สายดับ พร้อมปักเสา 
มูที่ 7

350,000

อุด นุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญ ายาเสพ
ติด เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งใ ้แก มู
บ้าน/ชุมชน ศป.ปส.อ
.โคกเจริญ จัง วัดลพบุรี 
ประจาปี 2565

20,000

อุด นุนโครงการจัด
กิจกรรมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณ์
ม าราช อาเภอโคก
เจริญ จัง วัดลพบุรี 
ประจาปี 2565

อุด นุนโครงการจัดงาน
แผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช 
ประจาปี 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
สายดับ พร้อมปักเสา 
มูที่ 7

350,000

อุด นุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญ ายาเสพ
ติด เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งใ ้แก มู
บ้าน/ชุมชน ศป.ปส.อ
.โคกเจริญ จัง วัดลพบุรี 
ประจาปี 2565

20,000

อุด นุนโครงการจัด
กิจกรรมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณ์
ม าราช อาเภอโคก
เจริญ จัง วัดลพบุรี 
ประจาปี 2565

10,000 10,000

อุด นุนโครงการจัดงาน
แผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช 
ประจาปี 2565

28,000 28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและงานพระราช
พิธี อาเภอโคกเจริญ 
จัง วัดลพบุรี ประจาปี 
2565

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
รือเพื่อพัฒนาระบบ

ตางๆ

25,000

รวม 7,273,000 8,486,100 616,180 2,873,640 806,560 1,168,000 400,000 118,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและงานพระราช
พิธี อาเภอโคกเจริญ 
จัง วัดลพบุรี ประจาปี 
2565

20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
รือเพื่อพัฒนาระบบ

ตางๆ

25,000

รวม 133,000 3,880,520 45,000 25,800,000
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