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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลชอง าม มอ
อา ภอ งครอ จัง วัดชัยภมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,698,560 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,004,160 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนใ นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ละรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 คน ย ป็น
-นาย องค ารบริ าร วนตาบล คาตอบ ทน ราย ดือน 12 ดือนๆ
ละ 20,400 บาท ป็น งิน 244,800.- บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล คาตอบ ทนราย ดือน จานวน 12
ดือนๆละ 11,220 บาท จานวน 2 อัตรา รวม ป็น งิน 269,280.- บาท
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
งินคาตอบ ทนพิ ศษ นาย อบต./รองนาย อบต. ตั้งไว 42,120.- บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละรอง
นาย องค ารบริ าร วน จานวน 2 คน ย ป็น
-นาย องค ารบริ าร วนตาบล คาตอบ ทนประจาตา นง 12 ดือนๆ
ละ1,750.- บาทรวม ป็น 21,000.- บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล คาตอบ ทนประจาตา นง 12 ดือนๆ
ละ 880.-บาท จานวน 2 อัตรา รวม ป็น 21,120.- บาท
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งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

จานวน

2,059,200 บาท

งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย อบต./รองนาย ตั้งไว 42120.- บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตาบล / รอง
นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 คน นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล คาตอบ ทนประจาตา นง 12 ดือน ดือนละ 1,750
-บาท รวม 21,000- บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล คาตอบ ทน 12 ดือน ดือนละ880
- บาท จานวน 2 อัตรา รวม ป็น 21,120.-บาท
งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล
งินคาตอบ ทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ตั้งไว
86,400
.- บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนของ ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 12 ดือน ๆ 7,200.-บาท ป็น 86,400.- บาท ทาน
งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น จานวน 2,059,200
.-บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประธาน ภา รองประธาน ภา ลขานุ าร ภา ละ
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ย ป็น
-คาตอบ ทนประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือนๆ
ละ 11,220.- บาท ป็น งิน134,640.- บาท
-คาตอบ ทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือนๆ
ละ 9,180.- บาท ป็น งิน110,160.- บาท
-คาตอบ ทน ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือนๆ
ละ 7,200.- บาท ป็น งิน 86,400.- บาท
-คาตอบ ทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือนๆ
ละ 7,200.- บาท จานวน 20 คน ป็น งิน 1,728,000.- บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,260,240 บาท

จานวน

2,415,840 บาท

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนปลัดองค ารบริ าร วนตาบลระดับ
ลาง อัตรา ดือนละ 7,000 บาทจานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2.ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ ขาราช าร
รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งินคาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จาย งินคาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน( าร า นดใ ขาราช าร รือ
พนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับ งิน ดือนคาตอบ ทน ป็นราย ดือน
ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
3. นัง ือ ั่ง าร รื่อง ารดา นิน ารบริ ารงานบุคลขององค รป ครอง วน
ทองถิ่นในระบบ ทง
งินประจาตา นง
จานวน

126,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน
ประ ภท งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตั้งไว 2,415,840.- บาท
-ประ ภท งิน ดือนพนั งาน วนตาบล พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน
วนตาบล ใน ัง ัด านั ปลัด ตา นงปลัด/ ัว นา านั ปลัด/นั ทรัพยา ร
บุคล/นั วิ คราะ นโยบาย ละ ผน/นั วิชา ารศึ ษา/ จาพนั งาน าธารณ
ุขชุมชน/ จาพนั งานธุร าร/ จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละตาม รอบ ผนอัตรา
าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจาตา นงพนั งาน วนตาบล
ตา นง ปลัด อบต./ ัว นา านั ปลัด ที่ไดรับตามระ บียบที่ า นดดังนี้
- งินประจาตา นงปลัด อบต. จานวน 12 ดือน ๆละ7,000 บาท ป็น
งิน 84,000.- บาท
- งินประจาตา นง ัว นา านั ปลัด 12 ดือน ๆละ3500.- บาท ป็น
งิน 42,000.- บาท
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,514,400 บาท

จานวน

120,000 บาท

ประ ภทคาจางพนั งานจาง พื่อจาย ป็นคาจางใ พนั งานจาง ละ งิน
ปรับปรุงคาตอบ ทนพนั งานจาง ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป( พ.ศ.2561-2563)
1)พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
( านั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
-ประ ภท งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวใ พนั งานจาง
1)พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
( านั งานปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วนทองถิ่น
1.) พื่อจาย ป็นคาป่วย ารใ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อป
พร.) รือคาใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบ ทน รือคาป่วย ารใ ับผ
ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค ารบริ าร วนตาบลชอง าม
มอ ป็น งิน 50,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
2.ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ วาดวยคาใช
จายอา า มัครใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใ อา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือนขององค ารป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจาย
ใ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑวิธี ารปฏิบัติ า รับองค รป ครอง วน
ทองถิ่นใน ารชวย ลือองค รป ครอง วนทองถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ
าธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560
2.) 1.คาตอบ ทนคณะ รรม าร รือบุคลที่ไดรับ าร ตงตั้งใ มี นาที่ใน าร
ดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุตามพระราชบัญญัติ าร
จัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ป็น งิน 200,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบ ทนบุคคล รือคณะ
รรม าร

รวม

3,275,000 บาท

รวม

430,000 บาท

จานวน

250,000 บาท
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ตั้งไว 10,000.- บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับพนั งาน
วนตาบลชอง าม มอ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. นัง ือ ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จาย งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วราราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
( านั งานปลัด)
คา ชาบาน
จานวน

150,000 บาท

ประ ภทคา ชาบาน
ตั้งไว 150,000.-บาท
-ประ ภท งินคา ชาบาน พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน คา ชาซื้อบาน า รับ
พนั งาน วนตาบล ตาม ลั ณฑ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช ารทองถิ่น พ
.ศ.2548
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 2ตุลาคม 2559
ลั ณฑ ละวิธี วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ประ ภท งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร พื่อจายใ ับพนั งาน วนตาบลตาม
ิทธิที่จะไดรับ ที่ ป็นผที่มี ิทธิ ใน าร บิ คาใชจาย ตาม ลั
ณฑ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พนั งาน วนทองถิ่น า นด
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1.พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ.2523 ละที่
ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตของ
พนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2560
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ตของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541
4.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ตของพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
( านั งานปลัด)
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,950,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อไดมาซึ่งบริ าร
1.คาใชจายจัดทาวาร าร , นัง ือพิมพ 50,000 บาท
2.คาลงทะ บียน ละคาฝ อบรมตางๆ จานวน 400,000 บาท พื่อใชจาย ป็น
คาลงทะ บียน คาฝ อบรม ละคา ัมมนาตางๆ ของผบริ าร มาชิ
ภาฯ อบต พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง รือบุคคล รือคณะบุคคลที่ได
รับอนุมัติใ รับฝ อบรม ัมมนาตางๆ
3.คา อ าร ละคา ย็บ นัง ือ ขาป นัง ือ ขอบัญญัติ , พื่อจาย ป็นคาถาย
อ าร ละคา ย็บ นัง ือ ขาป นัง ือ คาซั ฟอ ,คา าจัด ิ่งปฏิ ล, คา
ระวางบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน,คาโฆษณา ภย ผ,ขาว ารทางวิทยุ ระจาย
ียง, โทรทัศน,โรงมโ ร พ รือ ิ่งพิมพ ตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้าประปาคา
จาง มาบริ ารอื่นๆ ที่จา ป็น ฯลฯ 150,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองขององค รป ครอง วนทองถิ่น โดย ย ป็น
(1) คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล โดยคานึงถึงความจา ป็น
ละประ ยัด ละใ ใช ป็น ลั ฐาน ารจาย งินตามราย ารคาใชจายที่ ิดขึ้น
จริง มาประ อบ าร บิ จาย งินโดยมี จา นาที่ที่ ี่ยวของใน ารดา นินงาน
ป็นผรับรอง ารจาย จานวน งิน 40,000 บาท
(2) พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองงาน ิจ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบลชอง
าม มอ ที่ไดรับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ของ ระทรวงม าดไทย รือประชุมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น รือ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ใ อยในดุลพินิจของผ
บริ ารทองถิ่น โดยยอด งินที่ตั้งจายไมรวมอยในคารับรอง ใ บิ จายได ทาที่
จายจริง ละใ นบบัญชีรายมือชื่อจานวนบุคคล ละรายงาน ารประชุม พื่อ
ใช ป็น ลั ฐานประ อบ าร บิ จาย โดยมี จา นาที่ที่ ี่ยวของดา นิน าร
ดา นินงาน ป็นผรับรอง ารจาย 40,000.-บาท
ขอ(1) ละ(2) ดา นิน ารตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณรายจายคารับรองคา ลี้ยงรับรอง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
(3)คาใชจายใน ารจัดงาน รัฐพิธี ละราชพิธี นื่องในโอ า ตางๆ ชน ารจัด
ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนพรรษา ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง รณบดิน
ทร ทพวราง ร วัน ฉลิมพระชนพรรษา ม ด็จพระนาง จา พระบรม
ราชินีนาถ ฯ วัน ฉลิมพระชนพรรษา ม ด็จพระนาง จา ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง ฯลฯ จานวน 100,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ า รับ ารจัด ิจ รรม ละโครง าร ฉลิมพระ ิย
รติ รือ นับ นุนโครง ารอันมาจา พระราชดาริ จานวน 20,000 บาท
รือตามภาร ิจอานาจ นาที่ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

จานวน

200,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช าร

จานวน

300,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

- พื่อจาย ป็น คา ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาลงทะ บียนตาง ๆที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ
บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจาง รือบคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝ อบรม ัมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
( านั งานปลัด)
คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง วนทองถิ่น รณี
ครบวาระ ละ ทนตา นงที่วาง ละคาใชจายอื่นที่จา ป็นอื่นๆ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
( านั งานปลัด)
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ มาทั้งคา รงงาน/จาง มา รงงานของบุคลภายนอ ฯลฯ วน รณี
ที่องค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
องใ ปฏิบัติดังนี้
1.คาจาง มา รงงานของบุคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2.คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรพย ินใ จายจา คาวั ดุ
- ป็ฯไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ ไข
พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
2)พระราชบัญัติ ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายประจาปงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง าคม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับรายจายประจาปงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559

จานวน

150,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
-ประ ภทวั ดุ านั งาน รายจาย พื่อไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไม
คงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ครื่องใชตาง ๆ ชน โต๊ะตาง ๆ าอี้
ตาง ๆ ระดาษ ฟ้ม ปา า มึ ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด ย็บ
ระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลั ษณ มลี่ มานปรับ ง ฯลฯ
โดยจาย ป็ฯคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
1.ประ ภทวั ดุคงทน
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั จา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณองค รป ครอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็นครุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประทาณ
( า นั งานปลัด)

รวม

435,000 บาท

จานวน

60,000 บาท
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วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

-ประ ภทวั ดุงานบานงานครัว รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืน นาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้า
ะอาด ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ ชน ปรง ไม วาด ขง มุง ผาปที่
นอน ปลอ มอน ผา ม ผาปโต๊ะ ถวยชาม ชอนซอม วน้า จาน
รอง ระจ งา ถาด โองน้า มีด ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด ครื่อง
บดอา าร ระทะไฟฟ้า ระติ น้ารอน ถัง ๊ มอ ุงขาวไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า ไมโคร วฟ คาน้าดื่ม พื่อบริ ารประชาชน ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่นดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็นวั ดุครุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
( านั งานปลัด)
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
ประ ภทวั ดุยานพา นะ ละขน ง พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ ิน ปลือง มดไป
ปร ภาพ รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึง รายจาย พื่อใ จัด า ิ่งของที่มีราคา
ตอ นวย รือตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคา บต ตอรี่ ยางนอ ยาง
ใน ายไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร อานจั รนาย ไจควง นอต ละ
ร ระจ มองขางรถยนต มอน้ารถยนต ันชนรถยนต บาะรถยนต ฟมล
รอบ ง ข็มขัดนิรภัย ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่อน คีมล็อ ล็อค
ียร ระจ โคงมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาไฟ ระพริบ ัญญาไฟฉุ
ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
-ประ ภทวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ๊าด น้ามัน ตา ๊ ุง
ตม น้ามันจาระบี น้ามัน ครื่อง ถาน ๊า ฯลฯ
( านั งานปลัด)
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วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

25,000 บาท

-ประ ภทวั ดุโฆษณา ละ ผย พร พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อ
จัด า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือตอชุดไม ิน 5,000.-บาท ป็นคาจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ ละวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ ขียน
โป ตอร พ ัน ละ ี ฟลม มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด ถมบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร วิดีโอ ทป ผนซีดี) รป ี รือขาวดา ที่ไดจา ารลาง รืออัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ขาตั้ง ลอง ลอง ละระวิงใ ฟลมภาพยนตร ครื่อง
รอ ทป ลน ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ฯลฯ
( านั งานปลัด)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

60,000 บาท

-ประ ภทวั ดุคอมพิว ตอร พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมีลั ษณะ
ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อใ จัด
า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคาอุป รณ
บันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ ถมพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง
ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผง ป้งอั ขระ รือ ป้มพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ชิป คัตซีทฟด ตอร มา ครื่อง ระจาย ัญญา ผนวงจร
อิ ล็ ทอรนิ ครื่องอาน ละบันทึ ขอมล บบตางๆ ครื่องอานขอมลซีดี
รอม โปร รมคอมพิว ตอร วอฟต วรที่มีราคา นวย นึ่งไม ิน 20,000
บาท ฯลฯ
( านั งานปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- ประ ภทคาไฟฟ้า พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับที่ทา าร อบต.ชอง าม
มอ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ มที่ 11 ละคาไฟฟ้าที่อยใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบลชอง าม มอ
งาน/ในที่ าธารณะ/ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป

รวม

460,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

นา : 14/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

25,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ประ ภทคาโทรศัพท พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท านั งาน อบต. ละใ มาย
ความรวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว
ับ ารใ บริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย ลขโทรศัพย คาบารุงรั ษา
าย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/2ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณ งบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
วนทองถิ่น
( านั ปลัด)
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

5,000 บาท

-ประ ภทคาน้าประปา พื่อจาย ป็นคาน้าประปา น้าบาดาล ที่อยใน ขตรับ
ผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล ชอง าม มอ ใน านั งาน/ในที่
าธารณะ
/ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป
/งานบริ ารงานทั่วไป

คาบริ ารโทรศัพท

-ประ ภทคาไปรษณีย พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไป
รษณีอา ร คา ชาตไปรษณีย คาธรรม นียมใน ารโอน งิน ในระบบบริ าร
าร งิน ารคลังภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (gfmis)
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/2ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณ งบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
วนทองถิ่น
( านั ปลัด)

นา : 15/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

100,000 บาท

รวม

379,400 บาท

-ประ ภทคาบริ ารดานโทรคมนาคม อื่นที่จา ป็น ชน คาวิทยุ ื่อ าร วิทยุ
ติดตามตัว คา ื่อผานดาว ทียม คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร
น็ต รวมถึงอิน ตอร น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ ชนคา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง
ัญญานดาว ทียม ป็นตน คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต ละคา
ื่อ ารอื่นๆ คาด ล วปไวต คา ชาพื้นที่ วปไซต คาโด มน นม ฯลฯ
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/2ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณ งบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
วนทองถิ่น
( านั ปลัด)
งบลงทุน

นา : 16/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

รวม

181,400 บาท

นา : 17/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน
พื่อจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน ขนาด 18,000 บีทีย พื่อติดตั้งที่
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ มที่ 11 ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบล
ชอง าม มอ จานวน 2 ครื่อง ครื่องละ 25,600 บาท คุณลั ษณะ ป็นไป
ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะมาตรฐานครุภัณฑ
1. ขนาดที่ า นดขนาดไมต่า วา 18,000 บีทีย
2. ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็น ขนาดไม
ิน 40,000
บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม ละฉลา
ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย งความ ย็น
ละ นวยระบายความรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5. ครื่องปรับอา าศที่มีระบบฟอ อา าศ ชน ผนฟอ อา าศ ตะ รง
ไฟฟ้า ( Electric grids) รือ ครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) ป็น
ตน ามารถดั จับอนุภาค ฝุ่นละออง ละ อุป รณ ามารถทาความ ะอาดได
- ชนิดตั้งพื้น รือ ขวน
- ชนิดติดผนัง
า รับชนิดตตั้งพื้น ป็น ครื่องปรับอา าศที่ไมมีระบบฟอ อา าศ
6. มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
7. ารซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่น ๆ (นอ จา ขอ 3) ใ ป็นไปตามมติ
คณะ รรม ารนโยบายพลังงาน งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) มื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2539 ี่ยว ับ ารประ ยัดพลังงาน โดยใ พิจารณาจัดซื้อ
ครื่องปรับอา าศที่มีประ ิทธิภาพ ง (EER) นอ นือจา ารพิจารณาดาน
ราคา โดยใช ลั าร ปรียบ ทียบคุณ มบัติ คือ
- ถาจานวนบีทีย ทา ัน ใ พิจารณา ปรียบ ทียบจานวนวัตตที่นอย วา
- ถาจานวนบีทียไม ทา ัน ใ นาจานวนบีทีย ารดวยจานวนวัตต (บีทียตอ
วัตต) ผลที่ไดคือคา EER ถาคา EER ง ถือวา ครื่องปรับอา าศมีประ ิทธิภาพ
ง ามารถประ ยัดพลังงานไดดี วา
8. ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
1. บบ ย วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอ ดงไป ลับ ุม
ฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

จานวน

57,200 บาท

นา : 18/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน
พื่อจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน ขนาด 26,000 บีทีย พื่อติดตั้งที่
องประชุม ภาองค ารบริ าร วนตาบลชอง าม มอ จานวน 3
ครื่อง ครื่องละ 36,200 บาท คุณลั ษณะ ป็นไปตาม ณฑราคา ลาง ละ
คุณลั ษณะมาตรฐานครุุภัณฑ
1. ขนาดที่ า นดขนาดไมต่า วา 26,000 บีทีย
2. ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็น ขนาดไม
ิน 40,000
บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม ละฉลา
ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย งความ ย็น
ละ นวยระบายความรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5. ครื่องปรับอา าศที่มีระบบฟอ อา าศ ชน ผนฟอ อา าศ ตะ รง
ไฟฟ้า ( Electric grids) รือ ครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) ป็น
ตน ามารถดั จับอนุภาค ฝุ่นละออง ละ อุป รณ ามารถทาความ ะอาดได
- ชนิดตั้งพื้น รือ ขวน
- ชนิดติดผนัง
า รับชนิดตตั้งพื้น ป็น ครื่องปรับอา าศที่ไมมีระบบฟอ อา าศ
6. มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
7. ารซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่น ๆ (นอ จา ขอ 3) ใ ป็นไปตามมติ
คณะ รรม ารนโยบายพลังงาน งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) มื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2539 ี่ยว ับ ารประ ยัดพลังงาน โดยใ พิจารณาจัดซื้อ
ครื่องปรับอา าศที่มีประ ิทธิภาพ ง (EER) นอ นือจา ารพิจารณาดาน
ราคา โดยใช ลั าร ปรียบ ทียบคุณ มบัติ คือ
- ถาจานวนบีทีย ทา ัน ใ พิจารณา ปรียบ ทียบจานวนวัตตที่นอย วา
- ถาจานวนบีทียไม ทา ัน ใ นาจานวนบีทีย ารดวยจานวนวัตต (บีทียตอ
วัตต) ผลที่ไดคือคา EER ถาคา EER ง ถือวา ครื่องปรับอา าศมีประ ิทธิภาพ
ง ามารถประ ยัดพลังงานไดดี วา
8. ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
1. บบ ย วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอ ดงไป ลับ ุม
ฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาว
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

จานวน

108,600 บาท

นา : 19/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

ต ล็ บาน ลื่อน( บบ ระจ )

จานวน

7,000 บาท

จานวน

8,600 บาท

รวม

198,000 บาท

โครง ารติดตั้งซุม ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง รณบดินทรว จานวน
ราง ร(รัช ารที่ 10)

198,000 บาท

- พื่อจัดซื้อต ล็ บาน ลื่อน บบ ระจ ป็นฯตใ อ าร มีขนาดไมนอย
วา 118 ซนติ มตร x40 ซนติ มตร x87 ซนติ มตร โครง รางทาจา ล็
ผน นาไมนอย วา 0.6 มิลลิ มตร ละ ชื่อม,อารคโครงต
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องพิมพ บบฉีดพรอม มึ พิพ
- พื่อตั้งจายซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(lnk tank printer) จานวน 2 ครื่อง ครื่องละ 4,300 รวม ป็น
งิน 8,600 บาท
- จา โรงงานผผลิตมีความละ อียด ารพิมพไมนอย วา 1,200 x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด a4 ไมนอย วา 20
นา ตอนาที (ppm) ฟรือ8.8 ภาพตอนาที(ipm)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร

ซุมตั้ง ฉลิมพระ ียตริ ไฟ บอร าลา ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง ร
ณบินทร ทพวราง ร (รัช ารที่ 10) จานวน 2 ซุม ซุมละ 99,000 บาท ราย
ละ อียดดังนี้
1.รปพระบรมฉายาลั ษณ(รัช ารที่ 10) ขนาด วาง 1.30 x2.60 มตร
2.ทรงพระ จริญ ไฟ บอร ลา ขึ้นรปนนต่า ขนาด วาง 2.00x0.30 มตร
3.ครุฑไฟ บอร ลา ขึ้นรปนนต่า ขนาด วาง 0.45x0.40 มตร
4.พานพุม ไฟ บอร ลา ขึ้นรปนนต่า ขนาด วาง 0.25x1.20 มตร
5.ตรา ัญลั ษณ วปร. ไฟ บอร ลา ขึ้นรปนนต่า ขนาด วาง 0.25x1.00
มตร
6.ฐานรองซุมนั่งไฟ บอร ลา ขึ้นรปนนต่า ขนาด วาง 3.50x1.30 มตร
7. รอบซุมตั้ง ไฟ บอร ลา ขึ้นรปนนต่า ขนาด วาง 2.30x3.80 มตร
8.คาติดฐานชื่อ นวยงาน(ไวนิล) ขนาด วาง 2.43x0.34 มตร
9.โครง ล็ ค้ายันขาง ลังซุม ฉลิมพระ ียรติ(ไฟ บอร ลา )
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

โครง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วน จานวน
ทองถิ่น

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ องค ารบริ าร วนตาบลนา นองทุมตาม
โครง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ งครอ
พื่อจาย ป็นคาอุด นุน ที่ทา ารป ครองอา ภอ งครอ ใน ารจัดงานรัฐพิธี
ของอา ภอ งครอ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1 /2562
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,192,120 บาท

รวม

1,782,120 บาท

รวม

1,782,120 บาท

จานวน

1,422,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

-ประ ภท งิน ดือนพนั งาน วนตาบล พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน
วนตาบล ใน ัง ัด องคลัง ตา นงผอานวย าร องคลัง/นั วิชา าร งิน
ละบัญชี/ จาพนั งานจัด ็บรายได งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล ละตาม รอบ ผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
งินประจาตา นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงผอานวย าร องคลัง
ที่ไดรับตามระ บียบที่ า นดดังนี้
- งินประจาตา นงผอานวย าร องคลัง 12 ดือน ๆละ3500.- บาท ป็น
งิน 42,000.- บาท
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

270,120 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

410,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ประ ภทคาจางพนั งานจาง พื่อจาย ป็นคาจางใ พนั งานจาง ละ งิน
ปรับปรุงคาตอบ ทนพนั งานจาง ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป( พ.ศ.2561-2563)
1)พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
-ประ ภท งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวใ พนั งานจาง
1)พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับพนั งาน
วนตาบลชอง าม มอ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. นัง ือ ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จาย งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คา ชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

-ประ ภท งินคา ชาบาน พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน คา ชาซื้อบาน า รับ
พนั งาน วนตาบล ตาม ลั ณฑ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช ารทองถิ่น พ
.ศ.2548
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 2ตุลาคม 2559
ลั ณฑ ละวิธี วาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ประ ภท งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร พื่อจายใ ับพนั งาน วนตาบลตาม
ิทธิที่จะไดรับ ที่ ป็นผที่มี ิทธิ ใน าร บิ คาใชจาย ตาม ลั
ณฑ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พนั งาน วนทองถิ่น า นด
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1.พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ.2523 ละที่
ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตของ
พนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2560
3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ตของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541
4.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ตของพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

1. พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนตางๆ จานวน 50,000 บาท
2.คาจาง มาบริ ารตางๆ
จานวน 50,000 บาท
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติ า นด ผนป้อง ัน าร ระจายอานาจใ องค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง วนทองถิ่น
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปลั ษณะคาใช อย ละคา าธารณปโภค
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็น คาถาย อ าร,คา ย็บ นัง ือ รือ ขา ลม อ าร, คาโฆษณา
ละ ผย พร(รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พรทางวิทยุ ระ
จาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ื่อ ิ่งพิมพตางๆ) คาจาง มาบริ าร
อื่นๆ ที่จา ป็น ที่ ขาประ ภทนี้ ,ฯลฯ /ปรา ใน ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

โครง ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่

จานวน

20,000 บาท

อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบรม รางความรความ ขาใจ พรบ.ภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562 ผ
นาทองถิ่น ผนาชุมชน ละพนั งาน จ นาที่ อบต.ชอง าม มอ

จานวน

50,000 บาท

คาใชจาย ตามโครง ารอบรม รางความรความ ขาใจ พรบ.ภาษีที่ดิน ละ ิ่ง
ปล ราง พ.ศ.2562 ผนาทองถิ่น ผนาชุมชน ละพนั งาน จา นาที่ อบต
.ชอง าม มอ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น คา ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาลงทะ บียนตาง ๆที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจาง รือบคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติ ใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝ อบรม ัมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
( านั งานปลัด)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

65,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

-ประ ภทวั ดุ านั งาน รายจาย พื่อไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไม
คงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ครื่องใชตาง ๆ ชน โต๊ะตาง ๆ าอี้
ตาง ๆ ระดาษ ฟ้ม ปา า มึ ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด ย็บ
ระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลั ษณ มลี่ มานปรับ ง ฯลฯ
โดยจาย ป็ฯคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
1.ประ ภทวั ดุคงทน
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั จา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณองค รป ครอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็นครุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
-ประ ภทวั ดุโฆษณา ละ ผย พร พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อ
จัด า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือตอชุดไม ิน 5,000.-บาท ป็นคาจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ ละวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ ขียน
โป ตอร พ ัน ละ ี ฟลม มมโมรี่ ารด ฟลม ไลด ถมบันทึ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร วิดีโอ ทป ผนซีดี) รป ี รือขาวดา ที่ไดจา ารลาง รืออัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ขาตั้ง ลอง ลอง ละระวิงใ ฟลมภาพยนตร ครื่อง
รอ ทป ลน ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

485,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

485,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

325,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

-ประ ภทวั ดุคอมพิว ตอร พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมีลั ษณะ
ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อใ จัด
า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคาอุป รณ
บันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ ถมพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง
ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผง ป้งอั ขระ รือ ป้มพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ชิป คัตซีทฟด ตอร มา ครื่อง ระจาย ัญญา ผนวงจร
อิ ล็ ทอรนิ ครื่องอาน ละบันทึ ขอมล บบตางๆ ครื่องอานขอมลซีดี
รอม โปร รมคอมพิว ตอร วอฟต วรที่มีราคา นวย นึ่งไม
ิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คา ง อ ารทางราช าร ตางๆ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารซอม ผนป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆตามโครง ารฝ อบรม รือ ิจ รรมซอม ผน
ป้อง ันบรร ทา าธารณภัย ชนคาวั ดุอุป รณ คาจัดทาป้ายประชา
ัมพันธ คาตอบ ทนวิทยา ร รือคาพา นะ อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม
ละคาใชจายอยางอื่นที่จา ป็น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จายคาใชจาย อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2560
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
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โครง ารป้อง ัน ละ ไขปัญ าไฟป่า ละ มอ ควัน

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจายโครง ารฝ อบรม รือ ิจ รรม า รับ นับ นุนป้อง ัน ไขปัญ า
ไฟป่า ละ มอ ควันในพื้นทีุองค รป ครอง วนทองถิ่น ละป่า งวน งชาติ
ตามภาร ิจถายโอนประ าศ รรม าร ระจายอานาจ องค รป ครอง วน
ทองถิน รื่อง ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไป พื่อ นับ นุน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางทองถนนชวง ทศ าลปใ ม
จานวน

35,000 บาท

คาใชจายตามโครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปใ ม
- พื่อจายจาย ป็นคาใชจายใน ารตั้งจุดบริ ารประชาชน ารจัดทาป้าย ตือน
ภาพถนนที่ ิดปัญ าบอยครั้ง ารซอม ซมถนนใ มี ภาพดี ละคาใชจาย
อื่นๆ พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุป รณตางๆ คาป้ายประชา ัมพันธ คาจาง
มาบริ ารตางๆ คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน รือคาพา นะ า
รับผปฎิบัติ นาที่ตามคา ั่งองค ารบริ าร วนตาบลชอง าม มอ ละคาใช
จายอื่นที่จา ป็นที่ใชใน ารจัดโครง ารดัง ลาว ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
โครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางทองถนนชวง ทศ าล ง รานต
จานวน

35,000 บาท

คาใชจายตามโครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล
ง รานต
- พื่อจายจาย ป็นคาใชจายใน ารตั้งจุดบริ ารประชาชน ารจัดทาป้าย ตือน
ภาพถนนที่ ิดปัญ าบอยครั้ง ารซอม ซมถนนใ มี ภาพดี ละคาใชจาย
อื่นๆ พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุป รณตางๆ คาป้ายประชา ัมพันธ คาจาง
มาบริ ารตางๆ คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน รือคาพา นะ า
รับผปฎิบัติ นาที่ตามคา ั่งองค ารบริ าร วนตาบลชอง าม มอ ละคาใช
จายอื่นที่จา ป็นที่ใชใน ารจัดโครง ารดัง ลาว ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565

นา : 28/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

โครง ารฝ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน(อปพร.)

จานวน

200,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดื้อวั ดุ ครื่อง ตง ายตางๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร บิ จายวั ดุ ครื่อง ตง ายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารฝ อบรม อา า มัครปป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน(ทบทวน) ชน คาจัดซื้อวั ดุอุป รณ คาจัดทาป้านประชา
ัมพันธ คาวิทยา ร รือคาพา นะ อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจาย อา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/ ปรา ฏใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน
/ งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ละป้อง ันอัคคีภัย
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่อง ตง าย

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุดับ พลิง น้ายาดับ พลิง อุป รณดับ พลิง วั ดุอื่นๆที่จา
ป็นฯลฯ
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,139,641 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,251,641 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

747,680 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ชน คาจาง มาพี่ ลี้ยง ด็ คาจาง มา บ
น้า / บ วม คาจาง มาพา นะ คาจาง มาทาความ ะอาด คาจาง มาทา
ของ คาจาง มาซอมบารุง คาจางฉีดพน าร คมี ละคาจาง มาบริ ารอืน่ ๆ
ที่จา ป็น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร ารมี วนรวมระ วางผนาชุมชน ผป ครอง ละครบุคลา รทาง าร
ศึ ษา

จานวน

15,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ขงขัน ีฬาศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง
จริญ ป็นคาวั ดุ/อุป รณ คาตอบ ทน รรม าร คาจัดนิทรรศ ารคา
มนาคุณ คา งินรางวัล คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มายาน
พา นะ คา ชา ครื่อง ียง ละคาใชจายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จายใน าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ
จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย นื่องในวัน ด็ งชาติ ป็นคาวั ดุอุป รณ คา ชา
ครื่อง ียง คาจัดนิทรรศ าร คา มนาคุณ คา งินรางวัล คา
วั ดุ/อุป รณ ครื่องดื่ม คาจาง มายานพา นะ ละคาใชจายจา ป็น
อื่นๆ ฯลฯ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายใน าร ขงขัน ีฬา
ละ าร งนั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง ารจัดงานวัน ม งชาติ
จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารมี วนรวมระ วางผนาชุมชน ผป ครอง คร
ละบุคลา รทาง ารศึ ษา ป็นคาวั ดุ/อุป รณ คาวิทยา ร คา
มนาคุณ คา งินรางวัล คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มายาน
พา นะ ละคาใชจาย จา ป็นอื่นๆ ฯลฯ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครง าร ขงขัน ีฬาศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารวัน ม งชาติ ป็นคาวั ดุ/อุป รณ คา ชา
ครื่อง ียง คาจัดนิทรรศ าร คา มนาคุณ คา งินรางวัล คาอา าร อา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มายานพา นะ ละคาใชจาย จา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายใน าร ขงขัน ีฬา ละ าร ง
นั ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครง ารประดิษฐ ื่อนวัต รรม าร รียน าร อน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารประดิษฐ ื่อ ละนวัต รรม าร รียน าร
อน ป็นคาวั ดุ/อุป รณ คา ชา ครื่อง ียง คาจัดนิทรรศ าร คา
วิทยา ร คา มนาคุณ คา งินรางวัล คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
จาง มายานพา นะ ละคาใชจาย จา ป็นอื่นๆ ฯลฯ ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง ารพัฒนา าร รียนรคร ละบุคลา รทาง ารศึ ษา

จานวน

40,000 บาท

โครง าร ง ริม าร รียนร ด็ ปฐมวัยทองถิ่นไทยผาน าร ลน

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม าร รียนร ด็ ปฐมวัย
ทองถิ่นไทยผาน าร ลน ป็นคาวั ดุ/อุป รณ คาดา นิน ารจัดทา ละปรับ
ปรุง นาม ด็ ลน รางปัญญา าร ง ริม ละพัฒนาใ ด็ มีพัฒนา าร
มบรณตามวัยครบทั้ง 4 ดาน ผาน าร ลน ละคาใชจาย จา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร ง ริม าร รียนรนอ ถานที่ พื่อ ริม รางพัฒนา ารของ ด็

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารพัฒนา าร รียนรคร ละบุคลา รทาง าร
ศึ ษา ป็นคาวั ดุ/อุป รณ คาวิทยา ร คา มนาคุณ คาอา าร คา ชา ถาน
ที่ อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มายานพา นะ ละคาใชจาย จา ป็น
อื่นๆ ฯลฯ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ง ริม าร รียนรนอ ถานที่ พื่อ ริม ราง
พัฒนา าร ด็ ป็นคาวั ดุ/อุป รณ
คาวิทยา ร คา มนาคุณ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มายาน
พา นะ ละคาใชจายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

นา : 31/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

โครง าร นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา

จานวน

337,680 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันใ ับ ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง
จริญ ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบลชอง าม มอ ในอัตรามื้อละ 20บาท ตอ
คน จานวน 45 คน ละ จานวน 245 วัน
-คา นัง ือ รียน จานวน 7,200 บาท า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3-5
ป) อัตราคนละ 200 บาท/ปในศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ
-คาอุป รณ าร รียน จานวน 7,200 บาท
า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 200 บาท/ป ในศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ง จริญ
-คา ครื่อง บบนั รียน จานวน 10,800 บาท 0 า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 35 ป) อัตราคนละ 300 บาท/ป ในศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ
-คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน จานวน 15,480 บาท
า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 430 บาท/ป ในศนยพัฒนา
ด็ ล็ บาน ง จริญ
-คาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ในศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ง จริญ ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ป
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร ริม รางคุณธรรมจริยธรรม
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ริม รางคุณธรรมจริยธรรม ป็นคา
วั ดุ/อุป รณ คาวิทยา ร คา มนาคุณ คา งินรางวัล คาอา าร อา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาจาง มายานพา นะ ละคาใชจาย จา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
- พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) โรง รียน ัง ัด พฐ. ระดับชั้นอนุบาล/ ด็
ล็ ละชั้นประถมศึ ษาปที่ 1-6 จานวน 260 วัน (จานวน 52 ัปดา ๆ
ละ 5 วัน วนวัน าร-อาทิตย) ประ อบดวย
1.โรง รียนบาน นอง งวิทยา (114 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน) ป็น งิน 218,447 บาท
2.โรง รียนบาน นองไฮ (70 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน)
ป็น งิน 34,134 บาท
3.โรง รียนชุมชนบาน งครอ- นองไผ ( าขา บานป่า ี้ยว ) (34 คน ๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน)
ป็น งิน 65,151 บาท
4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ ม 11 (45 คน ๆ ละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน) ป็น งิน 86,229 บาท
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

503,961 บาท

จานวน

503,961 บาท

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

ครุภัณฑ ารศึ ษา
โต๊ะ า รับ ด็ อนุบาล
- พื่อจัดซื้อโต๊ะ า รับ ด็ อนุบาล ขนาด 60 X 120 ซม. ง 55 ซม. จานวน 4
ชุด ( 1 ชุด ประ อบดวย โต๊ะ 1 ตัว พรอม าอี้ า รับ ด็ อนุบาล ย ราย
บุคคล จานวน 6 ที่นั่ง ขาชุด ับโต๊ะ) ราคาชุดละ 4,000.- บาท
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

872,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

872,000 บาท

จานวน

872,000 บาท

รวม

1,219,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

999,800 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

949,800 บาท

จานวน

1,800 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา าร ลางวันโรง รียน ัง ัด พฐ. พื่อ ป็นคา
อา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียนชัน ด็ ล็ ด็ อนุบาล นั รียนชั้นประถม
ศึ ษาปที่ 1 - 6 อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จานวน 200 วัน ประ อบ
ดวย
1. โรง รียนบาน นอง งวิทยา (114 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200
วัน) ป็น งิน 456,000 บาท
2. โรง รียนบาน นองไฮ (70 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน) ป็น งิน
280,000 บาท
3. โรง รียนชุมชนบาน งครอ- นองไผ ( าขา บานป่า ี้ยว ) (34 คน ๆ
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน)
ป็น งิน 136,000 บาท
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อไดมาซึ่งบริ าร
-คา มาบริ ารบุคลใน าร ารวจ ุนัข/ มว ขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท.0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 10 มษายน 2561
-ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่มท.0810.5
/ว0142 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร าจัดขยะมลฝอย

จานวน

850,000 บาท

- พื่อจายโครง าร าจัดขยะมลฝอย ิ่งปฏิ ล ละน้า ีย พื่อควบคุม ละ
าจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ ุขภาพพลานามัย วั ดิภาพ ละคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ชนจาง มา อ ชนดา นิน ารตางๆใน าร าจัดขยะมลฝอยใน ขต
ตาบลชอง าม มอ ตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดความ รียบรอยของ
บาน มือง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ตาม ผนพัฒนา าป พ.ศ
.2561-2565 นาที่ 101
โครง ารขับ คลื่อน ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา พิษ ุขนัขบา
จานวน

28,000 บาท

- พื่อจัดซื้อวัคซีน ละอุป รณ ารฉีด พื่อป้อง ันควบคุมโรคพิษ ุนัขบา ตัว
ละ 30-.บาท ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่10 มษายน 2561 ตาม ผนพัฒนา าป พ
.ศ. 2561-2565 นาที่ 119
โครง ารควบคุมโรคไข ลือดออ
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดประชุมชี้ จง คายา ละ วชภัณฑ คาวัคซีน
ป้อง ันโรคไข ลือ ออ ื่อวั ดุโฆษณา ป้ายประชา ัมพันธ ละคาใชจาย
จา ป็นอื่นๆ ตาม ผนพัฒนา าป 2561-2565 นาที่ 120
/ ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ ุข
/ งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน าธารณ ุขอื่น
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โครง าร ง ริม นับ นุน าร าจัดขยะมลฝอย
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน ารฝ อบรม/ ิจ รรม าร นับ นุน ละ ง
ริม าร าจัดขยะมลฝอย ิ่งปฏิ ล ละน้า ีย พื่อควบคุม ละ าจัดภาวะ
มลพิษตอ ุขภาพอนามัย วั ดิภาพ ละคุณภาพชีวิตของประชาชน (ตาม พรบ
. รั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบรอยของบาน มือง(ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2560 ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง าร าจัดขยะมลฝอย พ.ศ.2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว2063 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2561
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่มท 0810.5/ว627ลง
วันที่ 7 ม ราคม 2561
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ ขารับ ารฝ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ขารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตาม ผนพัฒนา าป พ
.ศ. 2561-2565 นาที่ 101
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร าร พทย ชนน้ายา า รับฉีดพน มอ ควัน
าจัดยุง ละ าร คมี าจัดล น้ายุงลาย ละน้ายา คมีภัณ อื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
-อุด นุนคณะ รรม าร มบาน ทุ มบานใน ขตองค ารบริ าร วนตาบล
ชอง าม มอ มบานละ20000- บาทจานวน 11 มบาน พื่อดา นินตาม
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนมา 0808.2/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิ ายน 2560 ละตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขอวองค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,324,700 บาท

รวม

946,200 บาท

รวม

946,200 บาท

จานวน

739,080 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

141,120 บาท

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล ตา นงนั บริ ารงาน
วั ดิ ารฯ นั พัฒนาชุมชน ละตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
/ ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
งินประจาตา นง
- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบลที่ควรไดรับตาม
ระ บียบที่ า นด
/ ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ / งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม
ง คราะ
คาตอบ ทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาจางใ พนั งานจาง ตา นง ผชวยนั พัฒนาชุมชนตาม
ผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
1)พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
/ ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่มตางๆใ พนั งานจางตามภาร ิจ ตาม ผนอัตรา
าลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)
/ ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

รวม

352,000 บาท

รวม

62,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับพนั งาน วน
ตาบลชอง าม มอ
/ ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน คา ชาซื้อบาน า รับพนั งาน วนตาบล ตาม
ระ บียบ าร บิ จาย
/ ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ
ที่ มควรที่จะไดรับ
/ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ

พนั งาน วนตาบล ตาม ิทธิ
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ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียน ชน คาธรรม นียมศาล คาลง
ทะ บียนใน ารฝ อบรม ัมมนาตางๆ ฯลฯ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติ า นด ผนป้อง ัน าร ระจายอานาจใ องค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง วนทองถิ่น
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปลั ษณะคาใช อย ละคา
าธารณปโภค
/ ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช าร
- พื่อ า รับจาย ป็นคา ดินทางไปราช าร คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาที่
พั ฯลฯ
/ ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ มาทั้งคา รงงาน/จาง มา รงงานของบุคลภายนอ ฯลฯ วน รณี
ที่องค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
องใ ปฏิบัติดังนี้
1.คาจาง มา รงงานของบุคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2.คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรพย ินใ จายจา คาวั ดุ
- ป็นฯไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ ไข
พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
2)พระราชบัญัติ ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายประจาปงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง าคม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับรายจายประจาปงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
/ ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ

จานวน

120,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

--ประ ภทวั ดุ านั งาน รายจาย พื่อไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไม
คงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ครื่องใชตาง ๆ ชน โต๊ะตาง ๆ าอี้
ตาง ๆ ระดาษ ฟ้ม ปา า มึ ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด ย็บ
ระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลั ษณ มลี่ มานปรับ ง ฯลฯ
โดยจาย ป็ฯคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
1.ประ ภทวั ดุคงทน
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั จา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณองค รป ครอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็นครุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
/ ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
วั ดุคอมพิว ตอร
-ประ ภทวั ดุคอมพิว ตอร พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมีลั ษณะ
ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อใ จัด
า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคาอุป รณ
บันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัวพิมพ รือ ถมพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง
ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผง ป้งอั ขระ รือ ป้มพิมพ มน
บอรด มมโมรี่ชิป คัตซีทฟด ตอร มา ครื่อง ระจาย ัญญา ผนวงจร
อิ ล็ ทอรนิ ครื่องอาน ละบันทึ ขอมล บบตางๆ ครื่องอานขอมลซีดี
รอม โปร รมคอมพิว ตอร วอฟต วรที่มีราคา นวย นึ่งไม ิน 20,000
บาท ฯลฯ
/ ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ังคม ง คราะ
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งบลงทุน

รวม

26,500 บาท

รวม

26,500 บาท

จานวน

4,500 บาท

จานวน

22,000 บาท

รวม

380,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

380,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
ต ล็ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ านั งาน ป็นต ล็ ็บ อ ารบาน ลื่อน
ระจ ขนาด 5 ฟุต จานวน 1 ลัง
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอรโน๊ตบุค า รับประมวลผล
- พื่อจาย ป็นคา ครื่องคอมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ า รับงานประมวลผล จานวน 1
ครื่อง ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ประจาป 2562 ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร ขงขัน ีฬา ละนันทนา ารผ งอายุ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร ขงขัน ีฬา ละนันทนา ารผ ง
อายุ ประจาป 2563 ป็น ิจ รรม าร ขงขัน ีฬา ละนันทนา ารของผ ง
อายุ ประจาป 2563 ชน คาป้าย คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาชุด ีฬา คาอุป รณ ีฬา คาโล รือถวยรางวัล งิน รือของ
รางวัล ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ.ศ.2561-2565)
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โครง ารฝ อบรม ง ริมอาชีพคนพิ าร/ผด ลคนพิ าร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริมอาชีพคนพิ าร/ผด ลคน
พิ าร ประจาป 2563 ชน คาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ.ศ.2561-2564) นา 105
โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ผดอยโอ า ละครอบครัวผมีรายไดนอย
จานวน

100,000 บาท

โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ผดอยโอ า ละ ครอบครัวผมีรายได
นอย ประจาป 2563
จานวน งิน 100,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารชวย ลือประชาชนดาน าร ง ริม ละพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของผดอยโอ า ละครอบครัวผมีรายไดนอย าร ังคม
ง คราะ ง คราะ ผป่วยที่ยา ไร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560
โครง าร ง ริม ละพัฒนาคุณภาพชีวิตผ งอายุ
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ละพัฒนาคุณภาพชีวิตผ
งอายุ ประจาป 2563 ชน คาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มารถ คาวั ดุอุป รณ คาที่พั ละ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น าป (พ.ศ.2561-2565) นา 123
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,662,731 บาท

รวม

1,826,420 บาท

รวม

1,826,420 บาท

จานวน

1,135,940 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

564,480 บาท

จานวน

84,000 บาท

- ประ ภท งิน ดือนพนั งาน พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ พนั งาน วน
ตาบล ตา นงผอานวย าร องชาง นายชางไฟฟ้า ละนายชางโยธา งิน
ปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ละตาม ผนอัตรา าลัง 3
ป
(พ.ศ.2561-2563)
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
งินประจาตา นง
ประ ภท งินประจาตา นง พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน
วนตาบล ที่ควรไดรับตามระ บียบที่ า นด
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
คาตอบ ทนพนั งานจาง
-ประ ภทคาจางพนั งานจาง พื่อจาย ป็นคาจางใ
ผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน

พนั งานจางตาม ตาม

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
ประ ภท งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่มตางๆใ
พนั งานจาง ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

รวม

820,411 บาท

รวม

102,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับพนั งาน วน
ตาบลชอง าม มอ
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
คา ชาบาน
ประ ภท งินคา ชาบาน พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน คา ชาซื้อบาน า รับ
พนั งาน วนตาบล ตาม ลั ณฑ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา
ชาบานของขาราช ารทองถิ่น
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ประ ภท งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร พื่อจายใ ับพนั งาน วนตาบลตาม
ิทธิที่จะไดรับ ที่ ป็นผที่
มี ิทธิ ใน าร บิ คาใชจาย ตาม ลั ณฑ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พนั งาน วนทองถิ่น า นด
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
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ค่าใช้สอย

รวม

238,411 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
1. พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตางๆ จานวน 50,000 บาท
ชน คาถาย บบพิมพ ขียว คา ย็บ ขาป นัง ือ คาธรรม นียมตางๆ คาจาง
มา รงงานบุคคลภายนอ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง รณีที่องค ารบริ าร
วนตาบลชอง าม มอ ไม ามารถดา นิน าร องได ชน จัด ราง วทีชั่ว
คราว ซุมพิธี จางประดับไฟ รืออื่นๆ ในงานพิธี าคัญ ฯลฯ
2.คาลงทะ บียนตางๆ จานวน 50,000 บาท
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติ า นด ผนป้อง ัน าร ระจายอานาจใ องค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง วนทองถิ่น
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปลั ษณะคาใช อย ละคา าธารณปโภค
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็น คา ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน คาลงทะ บียนตาง ๆที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจาง รือบคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติ ใ
ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝ อบรม ัมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร
- ป็นไปตามระ บียบดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ
จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
( านั งานปลัด)

จานวน

25,000 บาท
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คาบารุงรั ษาซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ มาทั้งคา รงงาน/จาง มา รงงานของบุคลภายนอ ฯลฯ วน รณี
ที่องค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นผดา นิน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
องใ ปฏิบัติดังนี้
1.คาจาง มา รงงานของบุคลภายนอ ใ จายจา คาใช อย
2.คา ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรพย ินใ จายจา คาวั ดุ
- ป็นฯไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ ไข
พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
2)พระราชบัญัติ ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายประจาปงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง าคม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับรายจายประจาปงบประมาณขององค รป ครอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน

จานวน

113,411 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

480,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

-ประ ภทวั ดุ านั งาน รายจาย พื่อไดมาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไม
คงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ครื่องใชตาง ๆ ชน โต๊ะตาง ๆ าอี้
ตาง ๆ ระดาษ ฟ้ม ปา า มึ ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป ลวด ย็บ
ระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ พระบรมฉายาลั ษณ มลี่ มานปรับ ง คาน้า
ดื่ม พื่อบริ ารประชาชนใน านั งานฯลฯ โดยจาย ป็ฯคาวั ดุ านั งาน ดังนี้
1.ประ ภทวั ดุคงทน
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั จา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณองค รป ครอง วนทองถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็นครุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมีลั ษณะ ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ
รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อใ จัด า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคาฟว ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ทปพัน าย
ไฟ ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตชไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดวิทยุ ทรายซิน ตอร
ละชิ้น วนวิทยุ ล ถวย าอา าศ รีซี ตอร มฟวิ่งคอน คอ
ร ดน ซอร ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บอร ิร ายอา าศ รือ า
อา าศ า รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศนจานรับ ัญญาดาว ทียม โคม
ไฟฟ้า พรอมขา รือ าน มอ ปลงไฟฟ้า ลาโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโคร
โพน ผัง งวงจรตางๆ ผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย ปอตไลท ัว รง
ไฟฟ้า ฯลฯ
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
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วั ดุ อ ราง

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมีลั ษณะ ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ
รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อใ จัด า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคาวั ดุ อ ราง ชนไมตางๆ ี ทิน นอร ปน
ซี มนต ตะป คอน จอบ ียม ขวาน ลื่อย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี คีม ชะ ลง ิ่ว วาน ลไ ไม ล็ น ครื่อง
วัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง ทอน้าบาดาล ทอน้า ละอุป รณ
ประปา ทอตางๆ โถ วม อางลางมือ ราวพาดผา ทราย ปนขาว ฯลฯ
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
- พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมีลั ษณะ ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ
รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อใ จัด า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน าย
ไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร อานจั รนาย ไจควง นอต ละ ร ระจ
มองขางรถยนต มอน้ารถยนต ันชนรถยนต บาะรถยนต ฟมล รอบ
ง ข็มขัดนิรภัย ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่อน คีมล็อ ล็อค
ียร ระจ โคงมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาไฟ ระพริบ ัญญาไฟฉุ
ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ๊าด น้ามัน ตา ๊ ุงตม น้ามันจาระบี น้ามัน
ครื่อง ถาน ๊า ฯลฯ
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

15,900 บาท

รวม

15,900 บาท

จัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ

จานวน

4,300 บาท

- พื่อตั้งจายซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(lnk tank printer) จานวน 1 ครื่อง ครื่องละ 4,300 บาท
- จา โรงงานผผลิตมีความละ อียด ารพิมพไมนอย วา 1,200 x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด a4 ไมนอย วา 20
นา ตอนาที (ppm) ฟรือ8.8 ภาพตอนาที(ipm)
จัดซื้อ ครื่อง ารองไฟ

จานวน

11,600 บาท

- พื่อจายใ ไดมาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมีลั ษณะ ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ
รือไมคง ภาพ ดิม รวมถึงรายจาย พื่อใ จัด า ิ่งของที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 5,000 บาท ป็นคาอุป รณบันทึ ขอมล ทปบันทึ ขอมล ัว
พิมพ รือ ถมพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่อง
พิมพ บบ ล ซอร ผน รอง ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ผง ป้ง
อั ขระ รือ ป้มพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป คัตซีทฟด ตอร มา ครื่อง
ระจาย ัญญา ผนวงจรอิ ล็ ทอรนิ ครื่องอาน ละบันทึ ขอมล บบ
ตางๆ ครื่องอานขอมลซีดีรอม โปร รมคอมพิว ตอร วอฟต วรที่มีราคา
นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ
/ ผนงาน ค ะ ละชุมชน
/ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ ละชุมชน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร

- พื่อจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟขนาด 1kva ราคา ครื่องละ 5,800 บาท จานวน 2
ครื่อง คุณลั ษณะพื้นฐาน
1.มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 1kva(600watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

620,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

620,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

620,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินคาย ิจ รรม ราง รรค
ยาวชน ประจาป 2563 ชน คาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจาง มายานพา นะ คา ชา ถานที่ คา
ชาที่พั คาวั ดุอุป รณ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง ารป ป้อง ถาบันของชาติ
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดอบรมโครง ารป ป้อง ถาบัน าคัญของชาติ ศา นา
พระม า ษัตริย/อัน ป็นที่ยึด นี่ยว ละ ป็นศนยรวมจิตใจประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง ารป้อง ัน ไขปัญ ายา พติด
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารคาย ิจ รรม ราง รรค ยาวชน ประจาป 2563

- คาใชจายตามโครง ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด พื่อจาย ป็นคาใช
จายตามโครง าร ละ ไขปัญ ายา พติดตามนโยบายรัฐบาล ป็นคาวั ดุ
อุป รณ คาอา าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ ละคาใช
จายจา ป็นอื่นๆ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครง ารปองดอง มาฉันท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายโครง ารปรองดอง ละ มานฉันท ใน าร ง ริม ละ
นับ นุน าร รางความปรองดอง ละ มานฉันทของคนในชาติ ป็นคาจัด าร
ิจ รรม ีฬา นันทนา าร จัดฝ อบรม ชี้ จง ป็นคาวั ดุอุป รณ คา
อา าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ ละคาใชจายจา ป็น
อื่นๆ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง ารพัฒนาผลิตภัณฑ ินคาชุมชน ประจาป 2563
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ
ินคาชุมชน ประจาป 2563 ชน คาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร
ลางวัน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่
จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งาน วนตาบล ละผบริ าร มาชิ ภาฯ
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาฝ อบรมพัฒนาศั ยภาพพนั งาน วนตาบล ผบริ ารทอง
ถิ่น มาชิ ภาฯ ชนคาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวาง ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง าร ง ริม ละพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรี
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ละพัฒนาศั ยภาพ ลุม
อาชีพ ตรี ประจาป 2563 ชน คาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร
ลางวัน คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่
จา ป็น ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรม ละ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครง าร รางภมิคุม ัน วัยใ วัย รียน ประจาป 2563

จานวน

30,000 บาท

รวม

195,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

195,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

195,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน รางภมิคุม ัน วัยใ วัย รียน
ประจาป 2563 ชน คาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารจัดงาน ิจ รรมวันผ งอายุ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวันผ งอายุประจาป พ.ศ.2563
( นัง ือดวนที่า ุด ที่ มท 0810.6/ว709 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 รื่อง าร
จัดงานวันผ งอายุประจาป 2560 ชน ป็นคาวั ดุอุป รณ คา ตรียม ถาน
ที่ คา ชา ครื่อง ียง คาไฟประดับ คาอา าร คาอา ารวาง ล ครื่อง
ดื่ม ละคาใชจายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ ระ บียบวาดวยคาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ งนั ีฬา ขา ขงขันขององคองค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/ ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร
/ งานศา นา ละวัฒนธรรมทองถิ่น

โครง ารจัดงานลอย ระทง
- พื่อจายคาใชจายตางๆตามโครง ารจัดงาน/ ิจ รรม งานประ พณีลอย
ระทง ประจาป 2563 ชน คาอา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม คาวั ดุ
อุป รณ คาป้าย ละคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นระ บียบวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ งนั ีฬา ขา ขงขันขององคองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครง ารบุญ บิ ขาวบชาพระยา ล

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดประ พณีบุญ บิ ขาวบชาพระยา ล ชนคา
อา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆที่จา
ป็น ระ บียบวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ งนั
ีฬา ขา ขงขันขององคองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง ารวันอา าฬ บชา ละวันอัฐมีบชา

จานวน

15,000 บาท

รวม

4,676,000 บาท

รวม

4,676,000 บาท

รวม

4,676,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- ป็นคาวั ดุอุป รณ คา ตรียม ถานที่ คา ชา ครื่อง ียง คาไฟประดับ คา
อา าร คาอา ารวาง ล ครื่องดื่ม ละคาใชจายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ ระ บียบ
วาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ งนั ีฬา ขา ขง
ขันขององคองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/ ปรา ฏใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร
/ งานศา นา ละวัฒนธรรมทองถิ่น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัด ปลงอาคารบานพั
โครง ารปรับปรุง องประชุม ภา านั งานองค ารบริ าร วนตาบลชอง าม
มอ
ปรับปรุง องประชุม ภา านั งานองค ารบริ าร วนตาบลชอง าม
มอ ต ตงภายใน องประชุม ละจัดระบบควบคุมใ ม พื่อใชใน าร
ประชุมของ ผบริ าร มาชิ ภาฯ ละรองรับ ารประชุมตางๆ ใ ามารถ
ตอบ นอง ารประชุม ารนา นอ ไดอยางมีประ ิทธิภาพ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
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โครง ารปรับปรุง องน้าศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

356,000 บาท

โครง ารปรับปรุง องน้า อาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ มที่ 11
ป็นคาปรับปรุงอาคาร องน้าขนาด วาง 4.00 มตร ยาว 3.50 มตร ปรับ
ปรุงตาม บบที่ อบต.ชอง าม มอ า นดใ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ รางโดม อน ประ งค ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ง จริญ
ทา าร อ รางโดม อน ประ งค ชนิด คลื่อนยายได ติดตั้งที่ศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ง จริญ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 4.00 มตร ง 2.80 มตร อ
รางตาม บบที่ อบต.ชอง าม มอ า นดใ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ รางถนนคอน รีต บาน งครอ มที่ 1
โครง าร อ รางถนนคอน รีต บาน งครอ มที่ 1
(ตอจา ถนนคอน รีตบาน งครอ มที่ 1 ไป ทาง ย ที่ทิ้งขยะ
ทศบาล , ลัง อบต.) อ รางถนนคอน รีต ขนาด วาง 4 มตรยาว 135
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ทคอน รีตไมนอย วา 540 ตาราง
มตร ไ ลทางล รังขางละ 0.30 มตร ไมมีล รังรองพื้นทาง อ รางตาม บบ
มาตรฐานงาน อ รางของทองถิ่น บบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร ละป้ายโครง ารตาม บบที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

นา : 56/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

โครง าร อ รางถนนคอน รีต บานโนนทอง ลาง มที่ 4

จานวน

354,000 บาท

โครง าร อ รางถนนคอน รีต บานโนนทอง ลาง มที่ 4
(ตอจา ถนน ค ล. ดิมบริ วณซอย ลัง มบาน จา บานนางศรีจันทร มี งิน ไป
าม ย ทางไปศาลป่ตา)
อ รางถนนคอน รีต ขนาด วาง 4 มตร ยาว 130 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ ทคอน รีตไมนอย วา 520 ตาราง มตร ไ ลทางล รังขาง
ละ 0.30 มตร ไมมีล รังรองพื้นทาง วางทอระบายน้า ค ล.มอ .ชั้น 3
ศ .0.40 มตร จานวน 7 ทอน/จุด จานวน 3 จุด รวม 21 ทอน อ รางตาม
บบมาตรฐานงาน อ รางของทองถิ่น บบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธโครง าร ละป้ายโครง ารตาม บบมาตรฐานที่ อบต.ชอง าม มอ
า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร อ รางถนนคอน รีต บานศรีพัฒนา มที่ 10
จานวน

356,000 บาท

โครง าร อ รางถนนคอน รีต บานศรีพัฒนา มที่ 10
(จา ถนนคอน รีต ดิม มที่ 10 ไป บานนาย วว ตาปราบ) อ รางถนน
คอน รีต ขนาด วาง 4.00 มตรยาว 135 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 540 ตาราง มตร ไ ลทางล รังขางละ 0.30 มตร ไม
มีล รังรองพื้นทาง อ รางตาม บบมาตรฐานงาน อ รางของทองถิ่น บบ
ถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้ายโครง ารตาม บบ
ที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร อ รางถนนคอน รีต บานศรี งา มที่ 7
จานวน

356,000 บาท

โครง าร อ รางถนนคอน รีต บานศรี งา มที่ 7
(จา บานนาง ุพรรณี น ว ไป บานนายอุบล ละครพล) อ รางถนน
คอน รีต ขนาด วาง 4 มตร ยาว 133.5 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 540 ตาราง มตร ไ ลทางล รังขางละ 0.30 มตร ไมมี
ล รังรองพื้นทาง วางทอระบายน้า ค ล.มอ .ชั้น 3 ศ .0.40 มตร จานวน 7
ทอน/จุด จานวน 1 จุด รวม 7 ทอน อ รางตาม บบมาตรฐานงาน อ ราง
ของทองถิ่น บบถนน ท.1-01 ติดตั้งประประชา ัมพันธโครง าร ละป้าย
โครง ารตาม บบที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

นา : 57/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

โครง าร อ รางถนนคอน รีต บาน ง จริญ มที่ 11

จานวน

356,000 บาท

โครง าร อ รางถนนคอน รีต บาน ง จริญ มที่ 11
(จา บานนาง องพันธ มณีพันธ ไปบานนางทองใ พิมพศรี) อ รางถนน
คอน รีต ขนาด วาง 4.00 มตรยาว 135 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ทคอน รีตไมนอย วา 540 ตาราง มตร ไ ลทางล รังขางละ 0.30 มตร ไม
มีล รังรองพื้นทาง อ รางตาม บบมาตรฐานงาน อ รางของทองถิ่น บบ
ถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้ายโครง ารตาม บบ
ที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร อ รางถนน ินคลุ ขาพื้นที่ าร ษตร บานป่า ี้ยว มที่ 6
จานวน

356,000 บาท

โครง าร อ รางถนน ินคลุ ขาพื้นที่ าร ษตร บานป่า ี้ยว มที่ 6
( ลียบลา วย ี้ยว จา นานายปัญญา ขอดคา ไปนานาย ลัด ลุง ป้า)
อ รางถนน ินคลุ ขนาด วาง 3.00 มตร ยาว 1000 มตร นา 0.15
มตร รือมีปริมาณ ินคลุ ไมนอย วา 450 ล บาศ มตร ปริมาณงานปรับ
รดไมนอย วา 3,000 ตาราง มตร อ รางตาม บบมาตรฐานงาน อ ราง
ของทองถิ่น บบ ลขที่ ท.1-06 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้าย
โครง ารตาม บบที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร อ รางทอระบายน้า ค ล. บาน นองไฮ มที่ 3
จานวน

344,000 บาท

โครง าร อ รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน พรอมบอพั ชนิดมีรางวี บาน
นองไฮ มที่ 3
(จา บานนายอุ ทน อิงชัยภมิ ไปบานนาย ิตติ น รียน) อ รางทอระบาย
น้า ค. .ล.ใน มบาน ขนาดบอพั วาง 0.80x1.00x1.10 มตรจานวน 11
บอ รางวี วาง 0.80 มตร ทอ ค. .ล.มอ .ชั้น 3 ขนาด ศ . 0.40
มตร จานวน 100 ทอน ความยาวรวม 111 มตร อ รางตาม บบ บบ ลข
ที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้ายโครง ารตาม บบ
ที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

นา : 58/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

โครง าร อ รางทอระบายน้า ค ล.ใน มบาน บาน งอรุณ มที่ 9

จานวน

353,000 บาท

จานวน

353,000 บาท

โครง าร อ รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน พรอมบอพั ชนิดมีรางวี บาน
งอรุณ มที่ 9
(ตอจา ทอ ดิม าม ย คุม วนภ วย ไปบานนางนุดี อมปรีย) อ รางทอ
ระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน ขนาดบอพั วาง 0.80x1.00x1.10 มตร
จานวน 11 บอ รางวี วาง 0.80 มตร ทอ ค. .ล.มอ .ชั้น 3 ขนาด ศ . 0.40
มตร จานวน 102 ทอน ความยาวรวม 113.20 มตร อ รางตาม บบ
มาตรฐาน บบ ลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้าย
โครง ารตาม บบที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร อ รางทอระบายน้า ค ล.ใน มบาน บาน ระ ต มที่ 5
โครง าร อ รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน พรอมบอพั ชนิดมีรางวี บาน
ระ ต มที่ 5
ายที่ 1 (จา บานนาย พีญรัตน จันทรนวล ไป บานนายทอง ดง ัน
ชัยภมิ) อ รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน ขนาดบอพั
วาง 0.80x1.00x1.10 มตรจานวน 7 บอ รางวี วาง 0.80 มตร ทอ ค. .ล
.มอ .ชั้น 3 ขนาด ศ . 0.40 มตร จานวน 59 ทอน ความยาวรวม 65.35
มตร
ายที่ 2 (จา ทาง ลวง 201(ราน า ฟ) ไป บานนาย ดชอุดม รวงงาม) อ
รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน ขนาดบอพั วาง 0.80x1.00x1.10
มตรจานวน 5 บอ รางวี วาง 0.80 มตร ทอ ค. .ล.มอ .ชั้น 3
ขนาด ศ . 0.40 มตร จานวน 40 ทอน ความยาวรวม 45 มตร อ รางตาม
บบ บบ ลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้าย
โครง ารตาม บบที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

นา : 59/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

โครง าร อ รางทอระบายน้า ค ล.ใน มบาน บาน นองตม มที่ 8

จานวน

350,000 บาท

โครง าร อ รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน พรอมบอพั ชนิดมีราง
วี บาน นองตม มที่ 8
(จา บาน มพุฒ บารุง ชื้อ ไป บานนาง ลียง) อ รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน
มบาน ขนาดบอพั วาง 0.80x1.00x1.10 มตรจานวน 11 บอ รางวี
วาง 0.80 มตร ทอ ค. .ล.มอ .ชั้น 3 ขนาด ศ . 0.40 มตร จานวน 100
ทอน ความยาวรวม 111 มตร อ รางตาม บบมาตรฐาน รมทาง ลวง
ชนบท บบ ลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้าย
โครง ารตาม บบที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
(มีอยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562)
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร อ รางทอระบายน้า ค ล.ใน มบาน นอง ง มที่ 2
จานวน

346,000 บาท

โครง าร อ รางทอระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน พรอมบอพั ชนิดมีรางวี บาน
นอง ง มที่ 2
(บานนาง นภั ดิ์ คาบุญ ป้า ไปบานนาย ียรติศั ดิ์ นนทะ ิง ) อ รางทอ
ระบายน้า ค. .ล.ใน มบาน ขนาดบอพั วาง 0.80x1.00x1.10 มตร
จานวน 11 บอ รางวี วาง 0.80 มตร ทอ ค. .ล.มอ .ชั้น 3 ขนาด ศ . 0.40
มตร จานวน 100 ทอน ความยาวรวม 111 มตร อ รางตาม บบ
มาตรฐาน บบ ลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ละป้าย
โครง ารตาม บบที่ า นดใ จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
โครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล. านั งาน อบต.ชอง าม มอ
โครง าร อ รางรางระบายน้า ค. .ล. านั งาน อบต.ชอง าม มอ
(บริ วณดาน ลังอาคาร านั งาน) ป็นคา อ รางรางระบายน้า ค. .ล. ขนาด
ปา ราง วาง 0.30 มตรลึ varies 0.30-0.40 มตร นา 0.10 มตร ความ
ยาวรวมไมนอย วา 30.80 มตร อ รางตาม บบมาตรฐาน บบ ลข
ที่ รน-301/56
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

จานวน

64,000 บาท

นา : 60/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

โครง ารปรับปรุงลาน อน ประ งค ศาล จาพอขุน าญ

จานวน

357,000 บาท

รวม

95,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

75,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆตามโครง ารปล ป่า อัน นื่องจา พระราช
ดาริ จิตอา า รางป่า ชน คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน
ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาของ มท. พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครง าร ปลง าธิตไรนา วนผ มตาม นวพระราชดาริ

จานวน

30,000 บาท

โครง ารปรับปรุงลาน อน ประ งค ศาล จาพอขุน าญ
จุดที่ 1 ทลานคอน รีต ริม ล็ นาศาล นา 0.10 มตร ขนาดพื้นที่ ท
ลานไมนอย วา 335 ตาราง มตร
จุดที่ 2 ทลานคอน รีต รอบ ระน้า ขนาด วาง 1.70 มตร ยาว 260
มตร นา 0.10 มตร รือมีพื้นที่ ทลานคอน รีตไมนอย วา 442 ตาราง
มตร อ รางตาม บบที่ อบต.ชอง าม มอ า นด ติดตั้งป้ายโครง ารตาม
บบที่ า นดไว จานวน 1 ป้าย
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อ ป็นคาใชจายตางๆตามโครง ารฝ อบรม/ ิจ รรม ง ริม นับ นุน าร
ดา นิน ารตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง อย บบพอ พียง ไรนา วน
ผ ม ระดับครัว รือน ระดับชุมชน ละระดับองค รตาม นวพระราชดาริของ
พระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวรัช ารที่ 10 ชนคาป้าย คา มนาวิทยา ร คา
อา ารวาง ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณคาใชจายอื่นๆที่จา ป็นฯลฯตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ขาฝ อบรม ละ าร ขารับอบรม
ของ จา นาที่ทองถิ่น 2557 ระ บียบ าร บิ จาย ารจัด าร ขงขัน ีฬา ขา
รวม ขงขัน ีฬา มท.พศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

วั ดุ าร ษตร
- พื่อจัดซื้อวั ดุ าร ษตรตางๆ ชน าร คมีป้อง ัน าจัดศัตรพืช อา าร
ัตว พันธพืช พันธ ัตวป , ัตวน้า วั ดุ พาะชา อุป รณ ใน ารขยายพันธ
พืช จอบ มุน ระชัง า ร็จรป ป็นตนฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ าร ษตร
มอ ตอรไฟฟ้า
- พื่อตั้งจายซื้อมอ ตอรไฟฟ้า บน้าได 1,500 ลิตรตอนาที
1. ป็น ครื่อง บน้า บบ อยโขง ใชมอ ตอรไฟฟ้า
2.ขนาดทอ งไมนอย วา 4 นิ้ว(100มิลลิ มตร)
3. บน้าไดไมนอย วาปริมาณที่ า นด
4. งน้า งไมนอย วา13.50 มตร รือประมาณ 45 ฟุต
5.อุป รณปรพ อบของ ครื่อง บน้า ละของมอ ตอรไฟฟ้าตองมีครบ
ชุด พรอมที่จะใชงาน
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารคลอง วยน้าใ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆตามโครง าร ารฝ อบรม/ ิจ รรม คลอง
วย น้าใ พื่อ าจัดวัชพืชใน ลงน้า ชนคาป้าย คา มนาคุณวิทยา ร คา
อา าร ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณตางๆฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรม ละ าร ขารับ
ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น 2557
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน าร
ขงขัน ีฬา ขารวม ขงขัน ีฬาของ มท. พ.ศ.2559
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

นา : 62/63

วันที่พิมพ : 11/9/2562 14:24:32

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

10,296,448 บาท

รวม

10,296,448 บาท

รวม

10,296,448 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

220,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา องทุน ลั ประ ัน ังคมใ พนั งานจางขององค าร
บริ าร วนตาบลชอง าม มอ ตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ
บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

6,700,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผ งอายุตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2552 ละที่ ไข พิ่ม ติม รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

2,428,800 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพคนพิ ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ คนพิ ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 ละที่ ไข พิ่ม ติม รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
บี้ยยังชีพผป่วย อด
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผป่วย อด ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ละที่ ไข พิ่ม ติม รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
ารองจาย
จานวน

360,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

-ตั้งจาย งิน ารอง รณีจา ป็น รงดวน ผชิญ ตุ าธารณภัย รือ รณีไม
ามารถคาด ารณไดลวง นา ละบรร ทาความ ดือดรอนของประชาชน ชน
ารป้อง ัน ไขปัญ าอุท ภัย น้าป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย ลง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย อัคคีภัย ไฟป่า มอ ควัน ละโรคติดตอ ป็นตน ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยวของ
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รายจายตามขอผ พัน
คาใชจาย ี่ยว ับ ารจราจร

จานวน

40,000 บาท

- พื่อใชใน ารดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร พื่อ ป็นคาใชจาย
ปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง ชน ารตี
น ัญญานไฟจราจร าม ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร ระจ ทาง
โคง จราจร ระบองไฟจราจร ผง ั้นจราจร ผงพลา ติ ใ น้า าลมลุ
จราจร ื้อจราจร ยางชะลอความ ร็วรถ ป็นตน
โครง ารบริ ารจัด ารระบบ มทบ ลั ประ ัน ุขภาพระดับทองถิ่น

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับตาบลตาม นัง ือ ั่ง
าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท1.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2552
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
จานวน

100,000 บาท

-- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลชอง าม มอ ป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ละตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
ิง าคม 2553 รื่อง นวทาง นับ นุน ารดา นินงาน องทุน วั ดิ าร
ชุมชนขององค รป ครอง วนทองถิ่น
อยใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1/2562
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น( บท.)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2500
ละ ไข พิ่ม ติม

จานวน

187,648 บาท

