ขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนตาบลกวางโจน

เรื่อง งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๑๒๑

องค์การบริหารสวนตาบลกวางโจน
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
ขต/อ้าภอ ภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
-----------------------------------------------------------------

แๆ8 หมู่ที่ แ ต.กวางจน อ.ภูขียว จ.ชัยภูมิ อย- ถนน- ขวง/ต้าบล ขต/อ้าภอ ภูขียว จังหวัดชัยภูมิ ใๆแแเ
พื้นที่

78.60 ตารางกิลมตร

ประชากรทั้งหมด

11,724 คน

ชาย

5,851 คน

หญิง

5,873 คน

ข้อมูล ณ วันที่ แ9 สิงหาคม โๅๆไ

ส่วนที่ แ
ค้าถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
ของ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ

ค้าถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
ท่านประธานสภาฯ ละสมาชิกสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
ฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬ บัดนีๅ ถึงวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน จะเด้สนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปต่อสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจนอีกครัๅงหนึ่ง ฉะนัๅน ฿นอกาสนีๅ ผู้บริหารท้อง
ถิ่นองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน จึงขอชีๅจง฿ห้ท่านประธานละสมาชิกทุกท่านเด้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการละนวนยบายการด้านินการ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ ดังต่อเปนีๅ
แ. สถานะการคลัง
แ.แ งบประมาณรายจ่ายทั่วเป
฿นปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆไ ณ วันที่ ๆ สิงหาคม พ.ศ. โๅๆไ องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการงิน ดังนีๅ
แ.แ.แ งินฝากธนาคาร จ้านวน ไๅุๅ่ใุๆๅโ.็แ บาท
แ.แ.โ งินสะสม จ้านวน ไๅุๆแใุ้ๅใ.้โ บาท
แ.แ.ใ งินทุนส้ารองงินสะสม จ้านวน แๆุใแไุไๅ็.ๆ็ บาท
แ.แ.ไ รายการกันงินเว้บบก่อหนีๅผูกพันละยังเม่เด้บิกจ่าย จ้านวน เ ครงการ รวม เ.เเ
บาท
แ.แ.ๅ รายการกันงินเว้ดยยังเม่เด้ก่อหนีๅผูกพัน จ้านวน ๆ ครงการ รวม ๆโุ็เแ.เเ บาท
แ.โ งินกู้คงค้าง จ้านวน เ.เเ บาท
โ. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. โๅๆใ
โ.แ รายรับจริง จ้านวน ๆุ้ๅแเุใโ้.็็ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จ้านวน

16,332.73 บาท

หมวดค่าธรรมนียม ค่าปรับ ละ฿บอนุญาต

จ้านวน

342,444.00 บาท

หมวดรายเด้จากทรัพยຏสิน

จ้านวน

292,281.86 บาท

หมวดรายเด้จากสาธารณูปภค ละกิจการพาณิชยຏ

จ้านวน

0.00 บาท

หมวดรายเด้บ็ดตล็ด

จ้านวน

195,130.03 บาท

หมวดรายเด้จากทุน

จ้านวน

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จ้านวน

26,868,181.15 บาท

หมวดงินอุดหนุนทั่วเป

จ้านวน

41,795,960.00 บาท

โ.โ งินอุดหนุนที่รัฐบาล฿ห้ดยระบุวัตถุประสงคຏ จ้านวน แแุใุ่่่แใ.เเ บาท
โ.ใ รายจ่ายจริง จ้านวน ๅุ่ใใโุ็เไ.็เ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

จ้านวน

19,130,656.00 บาท

งบบุคลากร

จ้านวน

16,517,877.00 บาท

งบด้านินงาน

จ้านวน

12,237,771.80 บาท

งบลงทุน

จ้านวน

5,390,399.90 บาท

งบงินอุดหนุน

จ้านวน

5,036,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จ้านวน

20,000.00 บาท

โ.ไ รายจ่ายที่จ่ายจากงินอุดหนุนที่รัฐบาล฿ห้ดยระบุวัตถุประสงคຏ จ้านวน แเุแใุ้่แใ.เเ บาท
โ.ๅ มีการจ่ายงินสะสมพื่อด้านินการตามอ้านาจหน้าที่ จ้านวน ใุๅ้ไุใเเ.เเ บาท
โ.ๆ รายจ่ายที่จ่ายจากงินทุนส้ารองงินสะสม จ้านวน ๆุแๆไุเเเ.เเ บาท
โ.็ รายจ่ายที่จ่ายจากงินกู้ จ้านวน เ.เเ บาท

ค้าถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
แ. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายเด้จัดกใบอง
หมวดภาษีอากร

16,332.73

105,500.00

90,500.00

หมวดค่าธรรมนียม ค่าปรับ ละ฿บ
อนุญาต

342,444.00

264,500.00

489,000.00

หมวดรายเด้จากทรัพยຏสิน

292,281.86

370,000.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00

หมวดรายเด้บ็ดตล็ด

195,130.03

350,000.00

350,000.00

รวมรายเด้จัดกใบอง

846,188.62

1,090,000.00

1,299,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

26,868,181.15

30,910,000.00

32,150,500.00

รวมรายเด้ที่รัฐบาลกใบล้วจัดสรรให้
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,868,181.15

30,910,000.00

32,150,500.00

หมวดงินอุดหนุนทั่วเป

41,795,960.00

42,000,000.00

42,050,000.00

รวมรายเด้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

41,795,960.00

42,000,000.00

42,050,000.00

69,510,329.77

74,000,000.00

75,500,000.00

หมวดรายเด้จากสาธารณูปภค ละ
กิจการพาณิชยຏ

รายเด้ที่รัฐบาลกใบล้วจัดสรรให้องคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายเด้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รวม

ค้าถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
โ. รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

19,130,656.00

21,859,519.00

22,772,241.00

งบบุคลากร

16,517,877.00

20,985,849.00

22,199,173.00

งบด้านินงาน

12,237,771.80

18,056,432.00

16,214,586.00

งบลงทุน

5,390,399.90

7,928,200.00

8,962,800.00

งบงินอุดหนุน

5,036,000.00

5,140,000.00

5,351,200.00

งบรายจ่ายอื่น

20,000.00

30,000.00

0.00

58,332,704.70

74,000,000.00

75,500,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ส่วนที่ โ
ข้อบัญญัติ
รื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
ของ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการละหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ ขององคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วเป
ผนงานบริหารงานทั่วเป

16,643,636

ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

800,000

ด้านบริการชุมชนละสังคม
ผนงานการศึกษา

16,516,608

ผนงานสาธารณสุข

7,806,777

ผนงานสังคมสงคราะหຏ

894,061

ผนงานคหะละชุมชน

2,863,677

ผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน

430,000

ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ

768,000

ด้านการศรษฐกิจ
ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

5,770,000

ผนงานการกษตร

235,000

ด้านการด้านินงานอื่น
ผนงานงบกลาง

22,772,241
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

75,500,000

หน้า ๊ แ/้

รายจ่ายตามงานละงบรายจ่าย
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง

รวม

งบกลาง

22,772,241

22,772,241

ฬฬฬฬงบกลาง

22,772,241

22,772,241

22,772,241

22,772,241

รวม

หน้า ๊ โ/้

ผนงานบริหารงานทั่วเป
งบ

งาน

งานวางผนสถิติละ
วิชาการ

งานบริหารทั่วเป

งานบริหารงานคลัง

รวม

งบบุคลากร

9,452,088

0

2,303,748

11,755,836

ฬฬฬฬงินดือน ิฝ่ายการมืองี

4,142,520

0

0

4,142,520

ฬฬฬฬงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

5,309,568

0

2,303,748

7,613,316

งบด้านินงาน

3,430,000

670,000

575,000

4,675,000

710,000

0

185,000

895,000

2,060,000

0

275,000

2,335,000

660,000

0

65,000

725,000

0

670,000

50,000

720,000

งบลงทุน

135,100

0

52,700

187,800

ฬฬฬฬค่าครุภัณฑຏ

135,100

0

52,700

187,800

งบงินอุดหนุน

25,000

0

0

25,000

ฬฬฬฬงินอุดหนุน

25,000

0

0

25,000

13,042,188

670,000

2,931,448

16,643,636

ฬฬฬฬค่าตอบทน
ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย
ฬฬฬฬค่าวัสดุ
ฬฬฬฬค่าสาธารณูปภค

รวม

หน้า ๊ ใ/้

ผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน งานป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย

รวม

งบด้านินงาน

774,000

774,000

ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

670,000

670,000

ฬฬฬฬค่าวัสดุ

104,000

104,000

งบลงทุน

21,000

21,000

ฬฬฬฬค่าครุภัณฑຏ

21,000

21,000

งบงินอุดหนุน

5,000

5,000

ฬฬฬฬงินอุดหนุน

5,000

5,000

800,000

800,000

รวม

หน้า ๊ ไ/้

ผนงานการศึกษา
งบ

งาน งานบริหารทั่วเปกี่ยว งานระดับก่อนวัยรียน
กับการศึกษา
ละประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร

6,284,422

0

6,284,422

ฬฬฬฬงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

6,284,422

0

6,284,422

งบด้านินงาน

1,383,030

4,160,556

5,543,586

ฬฬฬฬค่าตอบทน

562,230

0

562,230

ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

584,800

1,675,985

2,260,785

ฬฬฬฬค่าวัสดุ

130,000

2,484,571

2,614,571

ฬฬฬฬค่าสาธารณูปภค

106,000

0

106,000

งบลงทุน

192,400

0

192,400

ฬฬฬฬค่าครุภัณฑຏ

192,400

0

192,400

งบงินอุดหนุน

0

4,496,200

4,496,200

ฬฬฬฬงินอุดหนุน

0

4,496,200

4,496,200

7,859,852

8,656,756

16,516,608

รวม

หน้า ๊ ๅ/้

ผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน งานบริหารทั่วเปกี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
ละงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร

1,932,677

0

1,932,677

ฬฬฬฬงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

1,932,677

0

1,932,677

งบด้านินงาน

1,307,000

1,460,000

2,767,000

232,000

0

232,000

1,015,000

1,130,000

2,145,000

ฬฬฬฬค่าวัสดุ

60,000

330,000

390,000

งบลงทุน

22,100

2,725,000

2,747,100

ฬฬฬฬค่าครุภัณฑຏ

22,100

2,725,000

2,747,100

งบงินอุดหนุน

360,000

0

360,000

ฬฬฬฬงินอุดหนุน

360,000

0

360,000

3,621,777

4,185,000

7,806,777

ฬฬฬฬค่าตอบทน
ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

รวม

หน้า ๊ ๆ/้

ผนงานสังคมสงคราะหຏ
งบ

งาน งานบริหารทั่วเปกี่ยว
กับสังคมสงคราะหຏ

รวม

งบบุคลากร

610,061

610,061

ฬฬฬฬงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

610,061

610,061

งบด้านินงาน

277,000

277,000

ฬฬฬฬค่าตอบทน

97,000

97,000

160,000

160,000

ฬฬฬฬค่าวัสดุ

20,000

20,000

งบลงทุน

7,000

7,000

ฬฬฬฬค่าครุภัณฑຏ

7,000

7,000

894,061

894,061

ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

รวม

หน้า ๊ ็/้

ผนงานคหะละชุมชน
งบ

งาน งานบริหารทั่วเปกี่ยว งานก้าจัดขยะมูลฝอย
กับคหะละชุมชน
ละสิ่งปฏิกูล

งานบ้าบัดน้้าสีย

รวม

งบบุคลากร

1,616,177

0

0

1,616,177

ฬฬฬฬงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

1,616,177

0

0

1,616,177

งบด้านินงาน

725,000

200,000

20,000

945,000

ฬฬฬฬค่าตอบทน

155,000

0

0

155,000

ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

135,000

200,000

20,000

355,000

ฬฬฬฬค่าวัสดุ

435,000

0

0

435,000

งบลงทุน

37,500

0

0

37,500

ฬฬฬฬค่าครุภัณฑຏ

37,500

0

0

37,500

งบงินอุดหนุน

265,000

0

0

265,000

ฬฬฬฬงินอุดหนุน

265,000

0

0

265,000

2,643,677

200,000

20,000

2,863,677

รวม

หน้า ๊ ่/้

ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน
งบ

งาน งานส่งสริมละสนับ
สนุนความข้มขใง
ชุมชน

รวม

งบด้านินงาน

430,000

430,000

ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

430,000

430,000

รวม
430,000
ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ

430,000

งบ

งาน

งานกีฬาละ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบด้านินงาน

298,000

270,000

568,000

ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

200,000

270,000

470,000

98,000

0

98,000

งบงินอุดหนุน

0

200,000

200,000

ฬฬฬฬงินอุดหนุน

0

200,000

200,000

298,000

470,000

768,000

ฬฬฬฬค่าวัสดุ

รวม

หน้า ๊ ้/้

ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
งบ

งาน

งานก่อสร้าง

รวม

งบลงทุน

5,770,000

5,770,000

ฬฬฬฬค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง

5,770,000

5,770,000

5,770,000

5,770,000

รวม
ผนงานการกษตร
งบ

งาน

งานส่งสริมการกษตร

งานสิ่งวดล้อมละ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบด้านินงาน

140,000

95,000

235,000

ฬฬฬฬค่า฿ช้สอย

140,000

95,000

235,000

140,000

95,000

235,000

รวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
ดยที่ป็นการสมควรตัๅงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ อาศัยอ้านาจตามความ
฿นพระราชบัญญัติสภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.โๅใ็ ซึ่งก้เขพิ่มติม ิฉบับที่ๆี มาตรา ่ๅ ิแี
จึงตราข้อบัญญัติขึๅนเว้ดยความห็นชอบของสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน ละดยอนุมัติของนาย
อ้าภอภูขียว
ข้อ แ ข้อบัญญัติ นีๅรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
ข้อ โ ข้อบัญญัติ นีๅ฿ห้฿ช้บังคับตัๅงต่วันที่ แ ตุลาคม พ.ศ. โๅๆไ ป็นต้นเป
ข้อ ใ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ ป็นจ้านวนรวมทัๅงสิๅน ็ๅุๅเเุเเเ บาท
ข้อ ไ งบประมาณรายจ่ายทั่วเป จ่ายจากรายเด้จัดก็บอง หมวดภาษีจัดสรร ละหมวดงินอุดหนุน
ทั่วเป ป็นจ้านวนรวมทัๅงสิๅน ็ๅุๅเเุเเเ บาท ดยยกรายละอียดตามผนงานเด้ดังนีๅ
ผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วเป
ผนงานบริหารงานทั่วเป

16,643,636

ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

800,000

ด้านบริการชุมชนละสังคม
ผนงานการศึกษา

16,516,608

ผนงานสาธารณสุข

7,806,777

ผนงานสังคมสงคราะหຏ

894,061

ผนงานคหะละชุมชน

2,863,677

ผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน

430,000

ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ

768,000

ด้านการศรษฐกิจ
ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

5,770,000

ผนงานการกษตร

235,000

ด้านการด้านินงานอื่น
ผนงานงบกลาง

22,772,241
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

75,500,000

ข้อ ๅ งบประมาณรายจ่ายฉพาะการ จ่ายจากรายเด้ ป็นจ้านวนรวมทัๅงสิๅน เ บาท ดังนีๅ
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ ๆ ฿ห้นายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจนปฏิบัติการบิกจ่ายงินงบประมาณที่เด้รับอนุมัติ฿ห้
ป็นเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ละระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการรับงิน การบิกจ่ายงิน การฝากงิน การก็บรักษางิน
ละการตรวจงินขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ็ ฿ห้นายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจนมีหน้าที่รักษาการ฿ห้ป็นเปตามข้อบัญญัตินีๅ
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
ิลงนามี..................................................
ินางพูม฿จ ประทุมค้าี
ต้าหน่ง นายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อนุมัติ
ิลงนามี..................................................
ินายนิวัฒนຏ สุพจิตรี
ต้าหน่ง นายอ้าภอภูขียว

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ใใ๊ไแ

หน้า ๊ แ/ใ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
รายรับจริง
ปี โๅๆโ
หมวดภาษีอากร
ภาษีรงรือนละที่ดิน
ภาษีบ้ารุงท้องที่
ภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตวຏ
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมนียม ค่าปรับ ละใบอนุญาต
ค่าธรรมนียมก็บละขนมูลฝอย
ค่าธรรมนียมกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนพาณิชยຏ
ค่าธรรมนียม฿บอนุญาตประกอบกิจการนๅ้ามันชืๅอพลิง
ค่าธรรมนียมอื่น โ
ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่า฿บอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการที่ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่า฿บอนุญาตกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ปี โๅๆใ

ประมาณการ
ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆไ

ปี โๅๆๅ

93,461.00
173,189.08
0.00
6,426.00
200.00
273,276.08

0.00
403.26
7,466.47
8,263.00
200.00
16,332.73

0.00
0.00
100,000.00
5,000.00
500.00
105,500.00

0.00
0.00
-20.00
100.00
0.00

%
%
%
%
%

0.00
0.00
80,000.00
10,000.00
500.00
90,500.00

350,200.00
0.00
2,217.00
0.00
1,197.00
8,200.00
38,421.00

306,700.00
246.00
790.00
1,200.00
882.00
6,600.00
14,304.00

200,000.00
0.00
2,000.00
5,000.00
10,000.00
7,000.00
30,000.00

25.00
0.00
-50.00
0.00
0.00
0.00
566.67

%
%
%
%
%
%
%

250,000.00
0.00
1,000.00
5,000.00
10,000.00
7,000.00
200,000.00

17,800.00

10,900.00

4,500.00

122.22 %

10,000.00

0.00

822.00

0.00

0.00 %

0.00

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ใใ๊ไแ

หน้า ๊ โ/ใ

รายรับจริง
ปี โๅๆโ
ค่า฿บอนุญาตอื่น โ
รวมหมวดค่าธรรมนียม ค่าปรับ ละใบอนุญาต
หมวดรายเด้จากทรัพยຏสิน
ค่าช่าหรือบริการ
ดอกบีๅย
รวมหมวดรายเด้จากทรัพยຏสิน
หมวดรายเด้จากสาธารณูปภค ละกิจการพาณิชยຏ
รายเด้จากประปา
รวมหมวดรายเด้จากสาธารณูปภค ละกิจการพาณิชยຏ
หมวดรายเด้บใดตลใด
งินที่มีผู้อุทิศ฿ห้
ค่าขายอกสารการจัดซืๅอจัดจ้าง
รายเด้บ็ดตล็ดอื่น โ
รวมหมวดรายเด้บใดตลใด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนตຏ
ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดผนฯ
ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายเด้ฯ
ภาษีธุรกิจฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงร่
ค่าภาคหลวงปิตรลียม

ปี โๅๆใ

ประมาณการ
ปี โๅๆไ
ยอดต่าง ิัี
6,000.00
0.00 %
264,500.00

ปี โๅๆๅ
6,000.00
489,000.00

969.00
419,004.00

0.00
342,444.00

21,890.00
268,670.52
290,560.52

19,770.00
272,511.86
292,281.86

20,000.00
350,000.00
370,000.00

0.00 %
0.00 %

20,000.00
350,000.00
370,000.00

50.00
50.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 %

0.00
0.00

0.00
30,200.00
350,620.00
380,820.00

0.03
0.00
195,130.00
195,130.03

0.00
50,000.00
300,000.00
350,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
50,000.00
300,000.00
350,000.00

446,093.28
11,142,445.58
4,470,793.93
188,851.64
10,120,441.21
65,253.61
108,320.91

448,751.56
10,417,153.47
4,473,020.91
76,160.78
8,824,707.38
78,949.13
78,340.82

500,000.00
12,000,000.00
5,500,000.00
200,000.00
10,000,000.00
70,000.00
130,000.00

20.00
1.67
10.91
0.00
2.00
14.29
15.38

%
%
%
%
%
%
%

600,000.00
12,200,000.00
6,100,000.00
200,000.00
10,200,000.00
80,000.00
150,000.00

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ใใ๊ไแ

หน้า ๊ ใ/ใ

รายรับจริง
ปี โๅๆโ
ค่าธรรมนียมจดทะบียนสิทธิละนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมนียมละค่า฿ช้นๅ้าบาดาล
ภาษียาสูบ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดงินอุดหนุนทั่วเป
งินอุดหนุนทั่วเป
รวมหมวดงินอุดหนุนทั่วเป
รวมทุกหมวด

ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ประมาณการ
ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

1,633,996.00

2,467,207.00

2,500,000.00

4.00 %

2,600,000.00

15,924.00
0.00
28,192,120.16

3,744.60
145.50
26,868,181.15

10,000.00
0.00
30,910,000.00

105.00 %
0.00 %

20,500.00
0.00
32,150,500.00

39,766,306.00
39,766,306.00
69,322,136.76

41,795,960.00
41,795,960.00
69,510,329.77

42,000,000.00
42,000,000.00
74,000,000.00

0.12 %

42,050,000.00
42,050,000.00
75,500,000.00

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ใไ๊ไใ

หน้า ๊ แ/โ

รายงานรายละอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วเป
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

75,500,000 บาท ยกป็น
รายเด้จัดกใบอง

หมวดภาษีอากร

รวม

90,500 บาท

ภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง

จ้านวน

80,000 บาท

ภาษีป้าย

จ้านวน

10,000 บาท

อากรการฆ่าสัตวຏ

จ้านวน

500 บาท

รวม

489,000 บาท

ค่าธรรมนียมก็บละขนมูลฝอย

จ้านวน

250,000 บาท

ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนพาณิชยຏ

จ้านวน

1,000 บาท

ค่าธรรมนียม฿บอนุญาตประกอบกิจการนๅ้ามันชืๅอพลิง

จ้านวน

5,000 บาท

ค่าธรรมนียมอื่น โ

จ้านวน

10,000 บาท

ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก

จ้านวน

7,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จ้านวน

200,000 บาท

ค่า฿บอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการที่ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จ้านวน

10,000 บาท

ค่า฿บอนุญาตอื่น โ

จ้านวน

6,000 บาท

รวม

370,000 บาท

ค่าช่าหรือบริการ

จ้านวน

20,000 บาท

ดอกบีๅย

จ้านวน

350,000 บาท

รวม

350,000 บาท

ค่าขายอกสารการจัดซืๅอจัดจ้าง

จ้านวน

50,000 บาท

รายเด้บ็ดตล็ดอื่น โ

จ้านวน

300,000 บาท

หมวดค่าธรรมนียม ค่าปรับ ละใบอนุญาต

หมวดรายเด้จากทรัพยຏสิน

หมวดรายเด้บใดตลใด

รายเด้ที่รัฐบาลกใบล้วจัดสรรให้องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนตຏ

รวม

32,150,500 บาท

จ้านวน

600,000 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ใไ๊ไใ

หน้า ๊ โ/โ

ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดผนฯ

จ้านวน

12,200,000 บาท

ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายเด้ฯ

จ้านวน

6,100,000 บาท

ภาษีธุรกิจฉพาะ

จ้านวน

200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

จ้านวน

10,200,000 บาท

ค่าภาคหลวงร่

จ้านวน

80,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิตรลียม

จ้านวน

150,000 บาท

ค่าธรรมนียมจดทะบียนสิทธิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จ้านวน

2,600,000 บาท

ค่าธรรมนียมละค่า฿ช้นๅ้าบาดาล

จ้านวน

20,500 บาท

รายเด้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดงินอุดหนุนทั่วเป
งินอุดหนุนทั่วเป

รวม

42,050,000 บาท

จ้านวน

42,050,000 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แ/ๆๆ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม

174,622

171,399

300,000

16.67 %

350,000

6,994

7,747

20,000

0 %

20,000

13,148,100

13,809,000

15,328,800

1.52 %

15,562,300

บีๅยยังชีพความพิการ

4,264,800

4,251,200

4,848,000

7.07 %

5,190,666

บีๅยยังชีพผู้ป่วยอดสຏ

176,000

172,500

180,000

0 %

180,000

งินส้ารองจ่าย

770,613

218,810

662,719

-9.42 %

600,275

0

0

0

100 %

669,000

200,000

0

0

0 %

0

0

0

200,000

-100 %

0

งินสมทบกองทุนงินทดทน
บีๅยยังชีพผู้สูงอายุ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งินสมทบกองทุนบ้าหน็จบ้านาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ิก.บ.ท.ี
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบล
กวางจน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งินสมทบครงการด้านินงานระบบหลัก
ประกันสุขภาพ฿นระดับท้องถิ่นหรือพืๅนที่

0

0

0

100 %

200,000

รายจ่ายตามผูกพัน

0

200,000

0

0 %

0

267,800

300,000

640,000

-100 %

0

27,000

0

0

0 %

0

รวมงบกลาง

19,035,929

19,130,656

22,179,519

22,772,241

รวมงบกลาง

19,035,929

19,130,656

22,179,519

22,772,241

รวมงบกลาง

19,035,929

19,130,656

22,179,519

22,772,241

รวมผนงานงบกลาง

19,035,929

19,130,656

22,179,519

22,772,241

งินดือนนายก/รองนายกองคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

514,080

514,080

532,080

0 %

532,080

ค่าตอบทนประจ้าต้าหน่งนายก/รองนายก

42,120

42,120

45,600

0 %

45,600

ค่าตอบทนพิศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

45,600

0 %

45,600

ค่าตอบทนรายดือนลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคຏการบริหารส่วนต้าบล

86,400

86,400

90,720

0 %

90,720

งินสมทบกองทุนบ้าหน็จบ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ิกบท.ี
งินช่วยพิศษ
งินช่วยพิศษ

ผนงานบริหารงานทั่วเป
งานบริหารทั่วเป
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายการมืองี

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
ค่าตอบทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/ลขานุการสภาองคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

3,239,040

2,936,438

3,292,520

3,923,760

3,621,158

4,006,520

2,525,286

2,523,650

3,215,760

3.96 %

3,343,260

งินประจ้าต้าหน่ง

117,200

96,000

132,000

0 %

132,000

ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

893,234

1,000,080

1,483,000

9.93 %

1,630,308

57,080

63,180

168,000

21.43 %

204,000

รวมงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

3,592,800

3,682,910

4,998,760

5,309,568

รวมงบบุคลากร

7,516,560

7,304,068

9,005,280

9,452,088

1,800

302,000

300,000

0 %

300,000

0

0

30,000

-66.67 %

10,000

240,200

232,800

320,000

0 %

320,000

รวมงินดือน ิฝ่ายการมืองี

4.13 %

ปี โๅๆๅ
3,428,520
4,142,520

งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ
ค่าช่าบ้าน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0

0

0

100 %

80,000

15,043.75

8,700

50,000

-100 %

0

257,043.75

543,500

700,000

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

445,064

520,120

720,000

-100 %

0

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

720,000

707,200

175,630

200,000

-75 %

50,000

6,850

0

20,000

-75 %

5,000

334,539

0

0

0 %

0

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ
฿นราชอาณาจักรละนอกราชอาณาจักร

0

0

0

100 %

50,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ฿นราช
อาณาจักรละนอกราชอาณาจักร

0

57,412

100,000

-100 %

0

ค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรมละสัมมนา

0

43,300

100,000

-100 %

0

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบทน

710,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การข่งขันต่างโ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรมละสัมมนา

0

0

0

100 %

50,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลือกตัๅงผู้บริหารท้องถิ่น
ละสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการลือกตัๅง
ซ่อมต่างโ

0

0

800,000

-100 %

0

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลือกตัๅงผู้บริหารท้องถิ่น
ละสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการ
ลือกตัๅงซ่อมต่างโ

0

0

0

100 %

800,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกเม้ กระช้าดอกเม้

0

0

0

100 %

5,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกเม้ กระช้าดอกเม้

0

0

5,000

-100 %

0

ค่าพวงมาลา ช่อดอกเม้ กระช้าดอกเม้
ละพวงมาลา

0

3,000

0

0 %

0

ค่าพวงมาลา ช่อดอกเม้ กระช้าดอกเม้
ส้าหรับวันส้าคัญต่างโ ฯลฯ

3,000

0

0

0 %

0

ค่าส้ารวจตรวจสอบขตที่สาธารณะภาย฿น
ต้าบล

0

0

0

100 %

5,000

ค่าส้ารวจตรวจสอบขตที่สาธารณะภาย฿น
ต้าบล

16,650

142,060

0

0 %

0

ครงการปรับปรุงภูมิทัศนຏข้างอาคารส้านัก
งานถึงหอประชุม

0

0

100,000

-100 %

0

190,000

0

0

0 %

0

ครงการปรับปรุงภูมิทัศนຏบริวณงาน
ป้องกันติดถนน โเแ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการป้องก้นละลดอุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลสงกรานตຏ

186,800

0

0

0 %

0

ครงการป้องกันละระงับรคติดชืๅอเวรัส
ครนา โเแ้ ิควิดูแ้ี

0

0

520,000

-100 %

0

ครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลป฿หม่

194,330

92,255

100,000

-100 %

0

ครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลสงกรานตຏ

0

0

127,000

-100 %

0

ครงการฝຄกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวาง
จน

0

166,697

0

0 %

0

ครงการพัฒนาศักยภาพการท้างาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคຏการบริหาร
ส่วนต้าบล พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง
ประจ้า
ละพนักงานจ้าง อบต.กวางจน

0

0

0

100 %

100,000

ครงการพัฒนาศักยภาพการท้างาน คณะผู้
บริหาร พนักงาน อบต.กวางจน

169,500

0

0

0 %

0

ครงการพัฒนาศักยภาพการท้างาน คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคຏการบริหารส่วน
ต้าบล พนักงานส่วนต้าบล ละพนักงานจ้าง
อบต.กวางจน

370,250

301,230

0

0 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

ครงการวันท้องถิ่นเทย

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ็/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการวันท้องถิ่นเทย

0

0

0

100 %

5,000

ครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ละ
ความ
ปร่ง฿ส฿นการด้านินงานขององคຏกร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

ครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ละ
ความปร่ง฿ส฿นการด้านินงานขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

20,000

-100 %

0

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กี่ยวกับกฎหมาย
ป.ป.ช. ฿นการปฏิบัติงานท้องถิ่น

0

0

20,000

-100 %

0

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กี่ยวกับกฎหมาย
ป.ป.ช. ฿นการปฏิบัติงานท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

487,845.98

298,239.22

300,000

-16.67 %

250,000

3,112,028.98

1,799,943.22

3,152,000

138,310

196,162

200,000

-10 %

180,000

วัสดุเฟฟ้าละวิทยุ

20,705

8,275

50,000

-60 %

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

131,706

52,461

70,000

-14.29 %

60,000

13,162

26,413

40,000

-25 %

30,000

459,802.64

286,509

320,000

-6.25 %

300,000

0

0

20,000

-100 %

0

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
รวมค่าใช้สอย

2,060,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรຏหรือการพทยຏ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ่/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

วัสดุการกษตร

0

49,168

50,000

-60 %

20,000

วัสดุฆษณาละผยพร่

0

0

30,000

-66.67 %

10,000

19,120

58,780

40,000

0 %

40,000

782,805.64

677,768

820,000

419,331.24

453,653.49

520,000

-100 %

0

ค่าบริการทรศัพทຏ

17,545.36

19,186.71

25,000

-100 %

0

ค่าบริการเปรษณียຏ

0

1,454

2,500

-100 %

0

92,234.81

77,336

120,000

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปภค

529,111.41

551,630.2

667,500

0

รวมงบด้านินงาน

4,680,989.78

3,572,841.42

5,339,500

3,430,000

ก้าอีๅส้านักงาน จ้านวน ๆ ตัว

0

0

0

100 %

30,000

ครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU
จ้านวน 3 ครื่อง ห้องประชุมสภา

0

0

0

100 %

97,200

จัดซืๅอก้าอีๅบุนวม

43,500

0

0

0 %

0

จัดซืๅอก้าอีๅพลาสติก

24,500

0

75,000

-100 %

0

จัดซืๅอก้าอีๅส้านักงาน

0

21,000

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวตอรຏ
รวมค่าวัสดุ

660,000

ค่าสาธารณูปภค
ค่าเฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารละทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ้/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
จัดซืๅอครื่องปรับอากาศชนิดตัๅงพืๅนหรือชนิด
ขวน ขนาด โไุเเเ บีทียู

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

160,000

0

0

0 %

0

จัดซืๅอตຍะพับอนกประสงคຏ

0

0

28,000

-100 %

0

จัดซืๅอตຍะหมู่บูชา

0

8,500

0

0 %

0

จัดซืๅอท่นกล่าวรายงาน ิพดียมี

0

19,902

0

0 %

0

จัดซืๅอทรศัพทຏมือถือ

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซืๅอพัดลมอุตสาหกรรม

0

0

15,000

-100 %

0

ชัๅนก็บอกสารหล็ก ไเ ช่อง

0

0

0

100 %

7,900

13,300

0

0

0 %

0

20,800

0

0

0 %

0

จัดซืๅอทรทัศนຏ อลอีดี ขนาด ไเ นิๅว

13,100

0

0

0 %

0

จัดซืๅอทรทัศนຏ อลอีดี ขนาด ๅเ นิๅว

17,500

0

0

0 %

0

0

0

21,800

-100 %

0

จัดซืๅอครื่องตัดหญ้าบบล้อจักรยาน

12,000

0

0

0 %

0

จัดซืๅอผ้าม่านพร้อมอุปกรณຏ ติดตัๅงงาน
ป้องกัน

35,000

0

0

0 %

0

ครุภัณฑຏการกษตร
จัดซืๅอครื่องสูบนๅ้า
ครุภัณฑຏก่อสร้าง
จัดซืๅอครื่องตบดิน
ครุภัณฑຏฆษณาละผยพร่

ครุภัณฑຏงานบ้านงานครัว
จัดซืๅอครื่องตัดหญ้าบบข้ออ่อน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แเ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครุภัณฑຏรงงาน
จัดซืๅอลื่อยซ่ยนตຏ

0

5,847.9

0

0 %

0

0

0

34,000

-100 %

0

32,000

0

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ Multifunction บบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,900

0

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ Multifunction บบฉีด
หมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึกพิมพຏ (Ink Tank
Printer)

0

0

7,500

-100 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ LED ขาวด้า

0

0

5,200

-100 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ ชนิด LED
ขาวด้า

2,600

0

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ

5,000

0

5,000

-100 %

0

0

2,800

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑຏ

387,200

58,049.9

196,500

135,100

รวมงบลงทุน

387,200

58,049.9

196,500

135,100

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
จัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏ All In One
ส้าหรับงานส้านักงาน
จัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏส้านักงาน

จัดซืๅออุปกรณຏอ่านบัตรบบอนกประสงคຏ
(Smart Card Reader)

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แแ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุน
งินอุดหนุนองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
งินอุดหนุนองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,000

25,000

0

0 %

0

ครงการศูนยຏปฏิบัติการร่วม฿นการช่วย
หลือประชาชนขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

25,000

ครงการสนับสนุนศูนยຏปฏิบัติการร่วม฿น
การช่วยหลือประชาชนขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

0

0

25,000

-100 %

0

รวมงินอุดหนุน

25,000

25,000

25,000

25,000

รวมงบงินอุดหนุน

25,000

25,000

25,000

25,000

0

0

30,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

30,000

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

30,000

0

รวมงานบริหารทั่วเป

12,609,749.78

10,959,959.32

14,596,280

13,042,188

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ครงการส้ารวจความพึงพอ฿จ฿นการ฿ห้
บริการก่ประชาชน

-100 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แโ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งานวางผนสถิติละวิชาการ
งบด้านินงาน
ค่าสาธารณูปภค
ค่าเฟฟ้า

0

0

0

100 %

540,000

ค่าบริการทรศัพทຏ

0

0

0

100 %

25,000

ค่าบริการเปรษณียຏ

0

0

0

100 %

5,000

ค่าบริการสื่อสารละทรคมนาคม

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปภค

0

0

0

670,000

รวมงบด้านินงาน

0

0

0

670,000

20,000

20,000

0

รวมรายจ่ายอื่น

20,000

20,000

0

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

20,000

20,000

0

0

รวมงานวางผนสถิติละวิชาการ

20,000

20,000

0

670,000

880,320

1,027,578

1,134,240

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

0 %

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

5.87 %

1,200,840

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แใ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
งินพิ่มต่าง โ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

0

17,783

24,000

0 %

24,000

งินประจ้าต้าหน่ง

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า

197,940

205,380

221,760

6.71 %

236,640

ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

290,880

442,080

690,365

5.49 %

728,268

24,000

45,420

72,000

0 %

72,000

รวมงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

1,435,140

1,780,241

2,184,365

2,303,748

รวมงบบุคลากร

1,435,140

1,780,241

2,184,365

2,303,748

ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

150,000

-33.33 %

100,000

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

0

0

10,000

-50 %

5,000

ค่าช่าบ้าน

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

100 %

30,000

1,600

3,810

15,000

-100 %

0

1,600

3,810

175,000

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบทน

185,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แไ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

162,000

108,000

160,000

-100 %

0

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

110,000

0

0

10,000

-50 %

5,000

แ. ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ ค่า
ลงทะบียนข้าร่วมอบรมสัมมนา ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ฿นการดินทาง

0

83,450

0

0 %

0

โ. ค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนาจัดก็บรายเด้ของ
อบต.

0

13,500

0

0 %

0

77,168

0

0

0 %

0

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ฿นการดินทาง

0

0

0

100 %

30,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนาจัดก็บรายเด้ของ
อบต.

0

0

0

100 %

10,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนาจัดก็บรายเด้ของ
อบต.

10,720

0

0

0 %

0

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล
ละพนักงานจ้าง

0

0

30,000

-100 %

0

ค่าลงทะบียนข้าร่วมอบรมสัมมนา

0

0

0

100 %

40,000

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แๅ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่าลงทะบียนอบรมละสัมนาพนักงานส่วน
ต้าบลละพนักงานจ้าง

0

0

70,000

-100 %

0

ครงการปรับปรุงผนที่ภาษีละทะบียน
ทรัพยຏสิน

0

0

0

100 %

50,000

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กี่ยวกับ พ.ร.บ
.การจัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. โๅๆเ

0

0

0

100 %

10,000

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กี่ยวกับ พ.ร.บ
.การจัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. โๅๆเ

0

0

20,000

-100 %

0

ปรับปรุงผนที่ภาษีละทะบียนทรัพยຏสิน

0

0

50,000

-100 %

0

1,500

8,300

25,000

-20 %

20,000

251,388

213,250

365,000

49,026.9

48,475.9

80,000

-62.5 %

30,000

0

0

5,000

0 %

5,000

20,080

24,490

50,000

-40 %

30,000

69,106.9

72,965.9

135,000

392

4,572

70,000

392

4,572

70,000

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
รวมค่าใช้สอย

275,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวตอรຏ
รวมค่าวัสดุ

65,000

ค่าสาธารณูปภค
ค่าบริการเปรษณียຏ
รวมค่าสาธารณูปภค

-28.57 %

50,000
50,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แๆ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
รวมงบด้านินงาน

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

322,486.9

294,597.9

745,000

575,000

จัดซืๅอก้าอีๅเว้บริการประชาชน

11,800

0

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องปรับอากาศ

96,000

0

0

0 %

0

จัดซืๅอตู้หล็ก โ บาน

0

0

22,000

-100 %

0

ตู้หล็กก็บอกสาร โ ลิๅนชัก

0

0

0

100 %

5,600

ตຍะท้างานพร้อมก้าอีๅ

0

0

0

100 %

10,000

6,000

0

0

0 %

0

ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ LED ขาวด้า ิแ่
หน้า/นาทีี

0

0

0

100 %

5,200

ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ LED ขาวด้า ชนิด
Network บบ แ ิโ่ หน้า/นาทีี

0

0

0

100 %

8,900

จัดซืๅอคอมพิวตอรຏส้าหรับงานประมวลผล
บบที่ แ

0

0

22,000

-100 %

0

จัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏ All In One
ส้าหรับประมวลผล

0

0

0

100 %

23,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน

ครุภัณฑຏเฟฟ้าละวิทยุ
ค่าจัดซืๅอครื่องขยายสียงคลื่อนที่พร้อม
เมครฟน
ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แ็/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ ขนาด ่เเ AV (480
watts)

0

0

2,500

-100 %

0

จัดซืๅออุปกรณຏอ่านบัตรบบอนกประสงคຏ
(Smart Card Reader)

0

1,400

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑຏ

113,800

1,400

46,500

52,700

รวมงบลงทุน

113,800

1,400

46,500

52,700

รวมงานบริหารงานคลัง

1,871,426.9

2,076,238.9

2,975,865

2,931,448

รวมผนงานบริหารงานทั่วเป

14,501,176.68

13,056,198.22

17,572,145

16,643,636

0

0

12,600

รวมค่าวัสดุ

0

0

12,600

0

รวมงบด้านินงาน

0

0

12,600

0

รวมงานบริหารทั่วเปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

0

12,600

0

ผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบด้านินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุครื่องดับพลิง

งานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย

-100 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แ่/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ครงการดับพลิงขัๅนต้นละอพยพหนีเฟ

0

0

20,000

-100 %

0

ครงการดับพลิงขัๅนต้นละอพยพหนีเฟ

0

0

0

100 %

20,000

ครงการดับพลิง฿นสถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาปที่ ๆ

0

20,000

0

0 %

0

ครงการป้องกันการจมนๅ้าละลดอุบัติหตุ
ทางถนน (RTI)

0

50,000

0

0 %

0

ครงการป้องกันการบาดจ็บทางถนน (RTI)

27,420

47,519

50,000

-100 %

0

ครงการป้องกันการบาดจ็บทางถนน (RTI)

0

0

0

100 %

50,000

ครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลป฿หม่

0

0

0

100 %

100,000

ครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลสงกรานตຏ

0

0

0

100 %

100,000

ครงการฝຄกซ้อมผนป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย ของกล่ัมซนนิ่งที่ แแ

25,000

0

0

0 %

0

ครงการพ่อบ้านม่บ้านดับพลิง

0

0

3,000

-100 %

0

ครงการพ่อบ้านม่บ้านดับพลิง

0

0

0

100 %

30,000

ครงการพิ่มศักยภาพ (RTI)

0

0

25,000

-100 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ แ้/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
ครงการม่บ้านดับพลิง

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

30,000

0

0

0 %

0

ครงการระบบการพทยຏฉุกฉิน

0

0

800,000

-100 %

0

ครงการอบรมจิตอาสา

0

0

0

100 %

250,000

ครงการอบรม฿ห้ความรู้การดับพลิงสถาน
ศึกษารงรียน฿นขตต้าบล

50,000

0

0

0 %

0

ครงการอบรม฿ห้ความรู้฿นการป้องกันละ
ก้เขปัญหายาสพติด

0

0

0

100 %

20,000

ครงการอบรม฿ห้ความรู้฿นการป้องกันละ
ก้เขปัญหายาสพติด

14,900

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000

ครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร.ต้าบล
กวางจน

277,360

0

250,000

-100 %

0

ครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย

240,000

0

100,000

-100 %

0

ครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย

0

0

0

100 %

50,000

664,680

117,519

1,268,000

วัสดุครื่องต่งกาย

39,000

61,560

30,000

-56.67 %

13,000

วัสดุครื่องดับพลิง

0

0

0

100 %

91,000

รวมค่าวัสดุ

39,000

61,560

30,000

104,000

รวมงบด้านินงาน

703,680

179,079

1,298,000

774,000

ครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร.
ต้าบลกวางจน

รวมค่าใช้สอย

670,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โเ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน
จัดซืๅอครื่องปรับอากาศ ขนาด แใเเเ
BTU ิห้องวิทยุี

0

0

0

100 %

21,000

จัดซืๅอตู้ล็อกกอรຏ แ่ ช่อง

0

0

8,000

-100 %

0

0

3,495,000

0

0 %

0

39,200

0

0

0 %

0

0

39,550

95,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑຏ

39,200

3,534,550

103,000

21,000

รวมงบลงทุน

39,200

3,534,550

103,000

21,000

ครุภัณฑຏยานพาหนะละขนส่ง
จัดซืๅอรถยนตຏบรรทุกนๅ้าดับพลิงบบ
อนกประสงคຏ ขนาดบรรจุเม่น้อยกว่า
ุ่เเเ ลิตร
ครุภัณฑຏครื่องดับพลิง
จัดซืๅอครุภัณฑຏครื่องดับพลิง
จัดซืๅอครุภัณฑຏดับพลิง

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โแ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุน
งินอุดหนุนองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครงการฝຄกซ้อมผนป้องกันละบรรทา
สาธารณภัยของกลุ่มซนนิ่งที่ 11

0

0

0

100 %

5,000

อุดหนุนครงการฝຄกซ้อมผนป้องกันละ
บรรทาสาธารณภัย ของกลุ่มซนนิ่งที่ แแ

0

0

5,000

-100 %

0

รวมงินอุดหนุน

0

0

5,000

5,000

รวมงบงินอุดหนุน

0

0

5,000

5,000

รวมงานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย

742,880

3,713,629

1,406,000

800,000

รวมผนงานการรักษาความสงบภายใน

742,880

3,713,629

1,418,600

800,000

3,207,080

3,376,100

3,663,250

5.36 %

3,859,776

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

245,000

252,000

252,000

50 %

378,000

1,172,880

1,208,300

1,440,794

22.48 %

1,764,646

ผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งินประจ้าต้าหน่ง
งินวิทยฐานะ
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โโ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี
25 %

ปี โๅๆๅ

33,480

8,955

192,000

240,000

รวมงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

4,700,440

4,887,355

5,590,044

6,284,422

รวมงบบุคลากร

4,700,440

4,887,355

5,590,044

6,284,422

ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

6,200

86,200

197.95 %

256,830

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

0

0

10,000

-50 %

5,000

56,400

56,400

56,400

42.55 %

80,400

0

0

0

100 %

220,000

94,940

72,385

220,000

-100 %

0

151,340

134,985

372,600

108,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

369,800

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน

ค่าช่าบ้าน
งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบทน

562,230

ค่าใช้สอย
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างหมาบริการ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โใ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่าจ้างหมาบริการต่างโ

0

99,000

299,000

-100 %

0

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ

0

0

15,000

-66.67 %

5,000

82,086

0

0

0 %

0

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลงทะบียนฝຄกอบรมละ
สัมมนา

0

0

0

100 %

30,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลงทะบียนฝຄกอบรมละ
สัมมนา

0

0

80,000

-100 %

0

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล

0

26,684

0

0 %

0

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล
ละพนักงานจ้าง

0

0

80,000

-100 %

0

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล
ละพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

30,000

0

129,000

430,000

-65.12 %

150,000

190,086

254,684

904,000

84,708

49,485

100,000

-30 %

70,000

8,340

33,006

55,000

-27.27 %

40,000

0

0

10,000

-100 %

0

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
รวมค่าใช้สอย

584,800

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โไ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
วัสดุคอมพิวตอรຏ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

3,830

0

35,000

96,878

82,491

200,000

11,707.35

13,755

50,000

0 %

50,000

8,052

6,399

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

36,000

รวมค่าสาธารณูปภค

19,759.35

20,154

70,000

106,000

รวมงบด้านินงาน

458,063.35

492,314

1,546,600

1,383,030

จัดซืๅอครื่องท้านๅ้าย็นูนๅ้าร้อน

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซืๅอชัๅนก็บอกสารหล็ก ไเ ช่อง

0

0

3,900

-100 %

0

จัดซืๅอตู้บานลื่อน ไ ฟุต บนกระจกล่างทึบ
จ้านวน ๏ หลัง โ ละ ็ุ้เเ บาท

0

0

23,700

-100 %

0

จัดซืๅอตู้บานลื่อน ไ ฟุต บนกระจกล่างทึบ

0

0

0

100 %

47,400

จัดซืๅอตຍะท้างานพร้อมก้าอีๅ จ้านวน แ ชุด

0

6,000

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

-42.86 %

ปี โๅๆๅ
20,000
130,000

ค่าสาธารณูปภค
ค่าเฟฟ้า
ค่านๅ้าประปา ค่านๅ้าบาดาล
ค่าบริการสื่อสารละทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โๅ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
จัดซืๅอคอมพิวตอรຏ all in one จ้านวน ๅ
ครื่อง

0

0

0

100 %

85,000

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ Multifunction บบฉีด
หมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึกพิมพຏ (Ink Tank
Printer)

0

0

7,500

-100 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ Multifunction บบ
หมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึกพิมพຏ (Ink tank
Printer) จ้านวน ๆ ครื่อง

0

0

0

100 %

45,000

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ จ้านวน ๆ ครื่อง

0

0

0

100 %

15,000

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟฟ้า ขนาด ่เเ AV

0

0

2,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑຏ

0

6,000

42,600

192,400

รวมงบลงทุน

0

6,000

42,600

192,400

รวมงานบริหารทั่วเปกี่ยวกับการศึกษา

5,158,503.35

5,385,669

7,179,244

7,859,852

งานระดับก่อนวัยรียนละประถมศึกษา

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โๆ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ครงการกิจกรรมต้านยาสพติดภาย฿น
สถานศึกษา

0

0

60,000

-100 %

0

ครงการกิจกรรมต้านยาสพติดภาย฿น
สถานศึกษา

0

0

0

100 %

30,000

ครงการจัดงานวันด็กห่งชาติ

0

0

0

100 %

50,000

ครงการจัดงานส่งสริมละพัฒนาด็กละ
ยาวชน

100,000

100,000

720

-100 %

0

ครงการจัดซืๅอวัสดุการศึกษา

377,400

0

0

0 %

0

0

491,560

0

0 %

0

200,000

0

0

0 %

0

ครงการฝຄกซ้อมผนการป้องกันด็กติด฿น
รถยนตຏ

0

0

0

100 %

2,000

ครงการวันวิทยาศาสตรຏ

0

0

0

100 %

20,000

ครงการวันวิทยาศาสตรຏ

0

0

40,000

-100 %

0

60,000

0

0

0 %

0

0

0

543,480

-100 %

0

ครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษา
ครงการน้าน้องหนูสู่ลกกว้าง

ครงการวันวิทยาศาสตรຏห่งชาติ
ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โ็/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0

0

0

100 %

486,390

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. ๆ ห่ง

0

0

0

100 %

1,085,595

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. ๆ ห่ง

0

0

1,019,200

-100 %

0

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยຏพัฒนาด็กล็ก ๆ ห่ง

0

840,080

0

0 %

0

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนยຏพัฒนาด็กล็ก

126,800

0

0

0 %

0

ครงการสวมหมวกนิรภัยร้อยปอรຏซ็นตຏ
ปลูกฝังการคารพกฎหมาย สร้างระบียบ
วินัย

0

0

0

100 %

2,000

973,160

0

0

0 %

0

1,837,360

1,431,640

1,663,400

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

2,484,571

ค่าอาหารสริม ินมี

2,661,013.06

2,620,161.38

2,567,932

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

2,661,013.06

2,620,161.38

2,567,932

2,484,571

รวมงบด้านินงาน

4,498,373.06

4,051,801.38

4,231,332

4,160,556

ครงการอาหารกลางวัน
รวมค่าใช้สอย

1,675,985

ค่าวัสดุ

งบงินอุดหนุน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โ่/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งินอุดหนุน
งินอุดหนุนส่วนราชการ
ครงการค่ายภาษาอังกฤษน่ารู้สู่อาซียน

0

80,000

50,000

-100 %

0

ครงการค่ายภาษาอังกฤษน่ารู้สู่อาซียน

0

0

0

100 %

50,000

80,000

0

0

0 %

0

ครงการค่ายยุวชนรียนรู้การด้านินชีวิต

0

70,000

50,000

-100 %

0

ครงการค่ายยุวชนรียนรู้การด้านินชีวิต

0

0

0

100 %

50,000

ครงการค่ายยุวชนรียนรู้การด้านินชีวิต
รงรียนบ้านดอนจ้าปา

70,000

0

0

0 %

0

ครงการจัดการข่งขันพัฒนาการละ
ทักษะทางวิชาการ

0

80,000

50,000

-100 %

0

ครงการจัดการข่งขันพัฒนาการละ
ทักษะทางวิชาการ

0

0

0

100 %

50,000

80,000

0

0

0 %

0

ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นัก
รียนละยาวชน฿นต้าบลกวางจน

0

0

0

100 %

50,000

ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักรียน
ละยาวชน ฿นต้าบลกวางจน

0

80,000

0

0 %

0

ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักรียน
ละยาวชน฿นต้าบลกวางจน

0

0

50,000

-100 %

0

ครงการค่ายภาษาอังกฤษน่าสู่อาซียน
รงรียนชุมชนบ้านบัวพักกวียน

ครงการจัดข่งขันพัฒนาการละทักษะ
ทางวิชาการ รงรียนบ้านสวนอ้อย

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ โ้/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
ครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด็กนัก
รียนละยาวชน฿นต้าบลกวางจน ตาม
ศาสตรຏพระราชา รงรียนบ้านหนองกุง

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

80,000

0

0

0 %

0

ครงการร่วมข่งขันกีฬาภาย฿นกลุ่มต้าบล
กวางจน

0

70,000

50,000

-100 %

0

ครงการร่วมข่งขันกีฬาภาย฿นกลุ่มต้าบล
กวางจน

0

0

0

100 %

50,000

ครงการร่วมข่งขันกีฬาภาย฿นกลุ่มต้าบล
กวางจน รงรียนคุรุราษฎรຏวิทยา

70,000

0

0

0 %

0

4,305,000

0

0

0 %

0

ครงการอาหารกลางวันนักรียนรงรียน฿น
สังกัด สพฐ ทัๅง ็ รงรียน

0

4,271,000

0

0 %

0

ครงการอาหารกลางวันนักรียนรงรียน฿น
สังกัด สพฐ. ็ รงรียน

0

0

4,220,000

-100 %

0

ครงการอาหารกลางวันนักรียนรงรียน฿น
สังกัด สพฐ. ็ รงรียน

0

0

0

100 %

4,246,200

รวมงินอุดหนุน

4,685,000

4,651,000

4,470,000

4,496,200

รวมงบงินอุดหนุน

4,685,000

4,651,000

4,470,000

4,496,200

รวมงานระดับก่อนวัยรียนละประถมศึกษา

9,183,373.06

8,702,801.38

8,701,332

8,656,756

ครงการอาหารกลางวันด็กนักรียน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใเ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งานศึกษาเม่ก้าหนดระดับ
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

97,740

0

0

0 %

0

ค่าจัดซืๅอวารสาร หน้งสือพิมพຏ

0

72,800

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

97,740

72,800

0

0

รวมงบด้านินงาน

97,740

72,800

0

0

รวมงานศึกษาเม่ก้าหนดระดับ

97,740

72,800

0

0

รวมผนงานการศึกษา

14,439,616.41

14,161,270.38

15,880,576

16,516,608

146,760

232,680

505,880

28.07 %

647,880

0

0

42,000

0 %

42,000

413,753

496,230

929,897

18.16 %

1,098,797

37,921

42,743

144,000

0 %

144,000

รวมงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

598,434

771,653

1,621,777

1,932,677

รวมงบบุคลากร

598,434

771,653

1,621,777

1,932,677

ผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งินประจ้าต้าหน่ง
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง
งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใแ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

50,000

60 %

80,000

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

23,760

4,320

40,000

-25 %

30,000

ค่าช่าบ้าน

12,000

36,000

42,000

142.86 %

102,000

งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0

0

0

100 %

20,000

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร

0

4,500

20,000

-100 %

0

35,760

44,820

152,000

545,219

883,938

773,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

775,000

16,592

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

20,000

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบทน

232,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ฿นราช
อาณาจักรละนอกราชอาณาจักร
ค่า฿ช้จ่าย฿นการลงทะบียนละฝຄกอบรมสัม
นา

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใโ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล

0

0

0

100 %

20,000

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล

0

7,716

0

0 %

0

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล
ละพนักงานจ้าง

0

0

30,000

-100 %

0

ค่าลงทะบียนละสัมนาพนักงานส่วนต้าบล
ละพนักงานจ้าง

0

0

20,000

-100 %

0

721,680

708,331

0

0 %

0

62,900

158,470

220,000

-9.09 %

200,000

1,346,391

1,758,455

1,043,000

12,058

16,303

30,000

-33.33 %

20,000

0

0

74,000

-100 %

0

วัสดุครื่องต่งกาย

15,235

16,780

30,000

0 %

30,000

วัสดุคอมพิวตอรຏ

16,850

10,300

20,000

-50 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

44,143

43,383

154,000

60,000

รวมงบด้านินงาน

1,426,294

1,846,658

1,349,000

1,307,000

14,000

0

0

ครงการระบบการพทยຏฉุกฉิน
ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
รวมค่าใช้สอย

1,015,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน
จัดซืๅอตຍะท้างานพร้อมก้าอีๅ

0 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใใ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
ครื่องส้ารองเฟ แ ครื่อง

0

0

0

100 %

2,500

จัดซืๅอคอมพิวตอรຏตัๅงตຍะบบ ALL In one

0

0

0

100 %

17,000

32,000

0

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ Multifunction บบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,900

0

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏชนิดลซอรຏ หรือ ชนิด
LED ขาวด้า

2,600

0

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏลชอรຏ LED ขาวด้า แ
ครื่อง

0

0

0

100 %

2,600

5,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑຏ

61,500

0

0

22,100

รวมงบลงทุน

61,500

0

0

22,100

จัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏส้านักงาน

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใไ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุน
งินอุดหนุนองคຏกรประชาชน
ครงการควบคุมละป้องกันรคขาดสาร
เออดีน

0

0

0

100 %

180,000

ครงการควบคุมละป้องกันรคขาดสาร
เออดีน แ่ หมู่บ้าน

0

0

180,000

-100 %

0

ครงการรณรงคຏละก้เขปัญหายาสพติด
แ่ หมู่บ้าน

0

0

180,000

-100 %

0

ครงการรณรงคຏละก้เขปัญหายาสพติด
To Be number one

0

360,000

0

0 %

0

ครงการรณรงคຏละก้เขปัญหายาสพติด
฿น (to be no. 1) ทัๅง แ่ หมู่บ้าน

0

0

0

100 %

180,000

360,000

0

0

0 %

0

รวมงินอุดหนุน

360,000

360,000

360,000

360,000

รวมงบงินอุดหนุน

360,000

360,000

360,000

360,000

รวมงานบริหารทั่วเปกี่ยวกับสาธารณสุข

2,446,228

2,978,311

3,330,777

3,621,777

งินอุดหนุนอกชน

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใๅ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ครงการควบคุมละป้องกันรคติดต่อ

49,000

46,700

50,000

-100 %

0

ครงการควบคุมละป้องกันรคติดต่อ

0

0

0

100 %

50,000

ครงการควบุคมละป้องกันรคพิษสุนัขบ้า
ละมว ฿นต้าบล

0

0

0

100 %

80,000

ครงการป้องกันละระงับรคติดชืๅอเวรัส
ครน่า โเแ้ ิ covid -19)

0

0

0

100 %

200,000

ครงการระบบการพทยຏฉุกฉิน

0

0

0

100 %

800,000

ครงการส่งสริมการ฿ห้ความรู้กี่ยวกับสิ่ง
วดล้อมละขยะรีเชคิลการคัดยกขยะ
ละขยะอินทรียຏ

0

19,450

0

0 %

0

ครงการส่งสริมการ฿ห้ความรู้กี่ยวกับสิ่ง
วดล้อมละขยะรีเซคิลการคัดยกขยะ
฿นชุมชน

50,000

0

0

0 %

0

ครงการสัตวຏปลอดรคคนปลอดภัย จาก
รคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารยຏ ดร.สมด็จพระจ้าลูกธอ
จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณຏ อัครราชกุมารี

76,700

0

0

0 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใๆ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการสัตวຏปลอดรคคนปลอดภัยจากรค
พิษสุนัขบ้า ละมว฿นต้าบล

0

0

100,000

-100 %

0

ครงการสัตวຏปลอดรคคนปลอดภัยจากรค
พิษสุนัขบ้านละมว

0

73,140

0

0 %

0

ครงการอบรม฿ห้ความรู้การก้าจัดนๅ้าสีย฿น
ชุมชน

20,000

0

0

0 %

0

ครงการอบรม฿ห้ความรู้ถุงพลาสติกลกเข่

20,000

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

215,700

139,290

150,000

0

123,120

150,000

0 %

150,000

99,000

110,075

200,000

-10 %

180,000

รวมค่าวัสดุ

99,000

233,195

350,000

330,000

รวมงบด้านินงาน

314,700

372,485

500,000

1,460,000

จัดซืๅอตู้ย็น

0

8,500

0

0 %

0

ชัๅนก็บอกสาร ๐์ ช่อง จ้านวน ๏ หลัง
หลังละ ๏ุ๕์์ บาท รวมป็นงิน
ํํุ๓์์ บาท

0

11,700

0

0 %

0

1,130,000

ค่าวัสดุ
วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรຏหรือการพทยຏ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใ็/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ตู้ ํ์ ลีๅนชัก จ้านวน ํ หลัง ราคา
๎ุ๕์์ บาท

0

2,900

0

0 %

0

ตู้ ๏ ลีๅนชัก จ้านวน ํ หลัง จ้านวนงิน
๏ุ๑์์ บาท

0

3,500

0

0 %

0

ตู้ก็บอกสารรวม ๎ ชัๅน ขนาด ๐ ฟุต ราคา
๓ุ๕์์ บาท

0

7,900

0

0 %

0

0

0

0

100 %

2,500,000

0

85,000

0

0 %

0

ค่าจัดซืๅอถังขยะอันตราย ขนาด แโเ ลิตร

17,100

0

0

0 %

0

ค่าจัดหาที่ก็บขยะรีเซคิล

17,100

0

0

0 %

0

0

0

90,000

-100 %

0

จัดซืๅอถังขยะพลาสติกทั่วเป ขนาด แโเ
ลิตร

95,000

0

0

0 %

0

จัดซืๅอถังขยะพลาสติกบบเม่มีล้อมีฝาปิด
แโเ ลิตร

0

0

0

100 %

225,000

0

1,400

0

0 %

0

ครุภัณฑຏยานพาหนะละขนส่ง
จัดซืๅอรถพยาบาล ิรถตู้ี
ครุภัณฑຏการกษตร
จัดซืๅอครื่องพ่นฝอยละอองละอียด ULV
ครุภัณฑຏรงงาน

จัดซืๅอถังขยะ แโเ ลิตร จ้านวน ้ไ ฿บ

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
จัดซืๅออุปกรณຏอ่านบัตรบบ
อนกประสงคຏิsmart card reader)

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใ่/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

รวมค่าครุภัณฑຏ

129,200

120,900

90,000

2,725,000

รวมงบลงทุน

129,200

120,900

90,000

2,725,000

รวมงานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น

443,900

493,385

590,000

4,185,000

รวมผนงานสาธารณสุข

2,890,128

3,471,696

3,920,777

7,806,777

320,640

333,060

362,640

9.2 %

396,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

127,680

132,240

140,174

5.63 %

148,061

24,000

24,000

24,000

0 %

24,000

รวมงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

514,320

531,300

568,814

610,061

รวมงบบุคลากร

514,320

531,300

568,814

610,061

ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

50,000

-20 %

40,000

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

0

0

20,000

-25 %

15,000

ผนงานสังคมสงคราะหຏ
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับสังคมสงคราะหຏ
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งินประจ้าต้าหน่ง
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง
งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ใ้/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
ค่าช่าบ้าน

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

36,000

36,000

42,000

36,000

36,000

112,000

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

110,000

ค่าจ้างหมาบริการ

0

108,000

120,000

-100 %

0

25,000

0

0

0 %

0

10,492

0

0

0 %

0

ค่าดินทางเป
ราชการ

0

0

0

100 %

20,000

ค่าดินทางเปราชการ

0

4,452

30,000

-100 %

0

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล

0

5,048

0

0 %

0

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม

0

0

0

100 %

10,000

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม

0

0

20,000

-100 %

0

ค่าลงทะบียนอบรมพนักงานส่วนต้าบล

0

0

30,000

-100 %

0

ค่าลงทะบียนอบรมพนักงานส่วนต้าบล

0

0

0

100 %

20,000

35,492

117,500

200,000

รวมค่าตอบทน

0 %

ปี โๅๆๅ
42,000
97,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

จ้างหมาบริการต่าง โ ค่าจ้างหมาคนงาน
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ

รวมค่าใช้สอย

160,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไเ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

26,273

13,195

30,000

-66.67 %

10,000

วัสดุคอมพิวตอรຏ

10,000

13,547

20,000

-50 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

36,273

26,742

50,000

20,000

รวมงบด้านินงาน

107,765

180,242

362,000

277,000

จัดซืๅอตู้นๅ้าร้อน ตู้นๅ้าย็น

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซืๅอตຍะละก้าอีๅ ส้านักงาน จ้านวน แ
ชุด

0

7,000

0

0 %

0

จัดซืๅอตຍะละก้าอีๅส้านักงาน
จ้านวน 1ชุด

0

0

0

100 %

7,000

ชัๅนก็บอกสาร ๐์ ช่อง จ้านวน ๎ หลังโ
ละ ๏ุ๕์์ บาท รวมป็นงิน ๓ุ๔์์บาท

0

7,800

0

0 %

0

ตู้ ํ๑ ลีๅนชัก จ้านวน ํ หลัง จ้านวนงิน
๏ุ๕์์ บาท

0

3,900

0

0 %

0

ตู้ก็บอกสารสองบาน จ้านวน ํ หลัง
ป็นงิน ๎ุ๏์์ บาท

0

2,300

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไแ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
จัดซืๅอคอมพิวตอรຏส้านักงาน

0

17,000

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ Multifunction บบฉีด
หมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึกพิมพຏ (Ink Tank
Printer)

0

8,000

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ

0

2,500

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑຏ

0

48,500

5,000

7,000

รวมงบลงทุน

0

48,500

5,000

7,000

รวมงานบริหารทั่วเปกี่ยวกับสังคมสงคราะหຏ

622,085

760,042

935,814

894,061

รวมผนงานสังคมสงคราะหຏ

622,085

760,042

935,814

894,061

588,220

713,520

771,240

6.41 %

820,680

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

441,120

459,480

633,329

3.82 %

657,497

ผนงานคหะละชุมชน
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับคหะละชุมชน
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งินประจ้าต้าหน่ง
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไโ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี
0 %

ปี โๅๆๅ

34,980

28,260

96,000

96,000

รวมงินดือน ิฝ่ายประจ้าี

1,106,320

1,243,260

1,542,569

1,616,177

รวมงบบุคลากร

1,106,320

1,243,260

1,542,569

1,616,177

ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

50,000

40 %

70,000

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

0

0

10,000

-50 %

5,000

ค่าช่าบ้าน

0

0

80,000

0 %

80,000

0

0

140,000

ค่าจ้างหมาบริการ

0

0

0

100 %

20,000

ค่าจ้างหมาบริการต่างโ

0

0

30,000

-100 %

0

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

20,000

-100 %

0

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน

รวมค่าตอบทน

155,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นลงทะบียนละฝຄกอบรมสัมนา

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไใ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล

0

0

0

100 %

30,000

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล
ละพนักงานจ้าง

0

0

30,000

-100 %

0

77,290

0

0

0 %

0

137,200

6,000

200,000

-60 %

80,000

214,490

6,000

285,000

วัสดุส้านักงาน

15,000

35,805

50,000

-40 %

30,000

วัสดุเฟฟ้าละวิทยุ

51,900

164,380

80,000

-12.5 %

70,000

503,260

305,350

150,000

33.33 %

200,000

วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น

0

38,142.1

50,000

60 %

80,000

วัสดุการกษตร

0

0

5,000

0 %

5,000

29,200

40,180

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

599,360

583,857.1

385,000

435,000

รวมงบด้านินงาน

813,850

589,857.1

810,000

725,000

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างโ ตาม พรบ.จัดซืๅอ จัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
รวมค่าใช้สอย

135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวตอรຏ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไไ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏยานพาหนะละขนส่ง
จัดซืๅอรถยนตຏนั่งสี่ประตู

0

0

1,025,000

-100 %

0

ค่าจัดซืๅอกรวยจราจรพื่องานก่อสร้าง

0

0

0

100 %

22,500

จัดซืๅอทปวัดระยะ

0

0

3,000

-100 %

0

จัดซืๅอบบหล่อคอนกรีต

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซืๅอบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต

0

0

15,000

-100 %

0

ค่าจัดซืๅอครื่องพิมพຏ

0

0

0

100 %

15,000

จัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏส้านักงาน

0

16,520

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ

0

7,990

0

0 %

0

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ

0

2,490

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑຏ

0

27,000

1,048,000

37,500

รวมงบลงทุน

0

27,000

1,048,000

37,500

ครุภัณฑຏก่อสร้าง

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไๅ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุน
งินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
ค่าขยายขตเฟฟ้ารงต่้า
หมู่ที่ 15

0

0

0

100 %

265,000

รวมงินอุดหนุน

0

0

0

265,000

รวมงบงินอุดหนุน

0

0

0

265,000

รวมงานบริหารทั่วเปกี่ยวกับคหะละชุมชน

1,920,170

1,860,117.1

3,400,569

2,643,677

ครงการขยายขตเฟฟ้ารงต่้าสาธารณ
ประยชนຏ หมู่ที่ ํ๒

101,813.71

0

0

0 %

0

ครงการขยายขตเฟฟ้ารงต่้าสาธารณ
ประยชนຏ หมู่ที่ ๑

114,503.91

0

0

0 %

0

ครงการขยายขตเฟฟ้ารงต่้าสาธารณ
ประยชนຏ หมู่ที่ ํ๐

92,802.17

0

0

0 %

0

ครงการขยายขตเฟฟ้าสงสว่างสาธารณ
ประยชนຏ หมู่ที่ ๐

49,333.42

0

0

0 %

0

งานเฟฟ้าละประปา
งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุน
งินอุดหนุนส่วนราชการ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไๆ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
ครงการติดตัๅงหม้อปลงกระสเฟฟ้า หมู่
ที่ ๕

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

96,476.55

0

0

0 %

0

อุดหนุนการเฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าภอภูขียว

0

0

50,000

-100 %

0

อุดหนุนการเฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าภอภูขียว

0

0

230,000

-100 %

0

รวมงินอุดหนุน

454,929.76

0

280,000

0

รวมงบงินอุดหนุน

454,929.76

0

280,000

0

รวมงานเฟฟ้าละประปา

454,929.76

0

280,000

0

129,000

148,130

150,000

งานก้าจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ครงการปรับปรุงละพัฒนาบ่อขยะ

-100 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไ็/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
ปรับปรุงบ่อขยะขององคຏการบริหารส่วน
ต้าบลกวางจน

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี
100 %

ปี โๅๆๅ

0

0

0

200,000

รวมค่าใช้สอย

129,000

148,130

150,000

200,000

รวมงบด้านินงาน

129,000

148,130

150,000

200,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล

129,000

148,130

150,000

200,000

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

20,000

รวมงบด้านินงาน

0

0

0

20,000

รวมงานบ้าบัดน้้าสีย

0

0

0

20,000

รวมผนงานคหะละชุมชน

2,504,099.76

2,008,247.1

3,830,569

2,863,677

งานบ้าบัดน้้าสีย
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
อบรม฿ห้ความรู้การก้าจัดนๅ้าสีย฿นชุมชน

ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน

100 %

20,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไ่/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

งานส่งสริมละสนับสนุนความข้มขใงชุมชน
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ครงการ อบต.กวางจนต้านภัยหนาว

0

0

0

100 %

100,000

ครงการ อบต.กวางจนต้านภัยหนาว

0

0

100,000

-100 %

0

140,000

0

0

0 %

0

ครงการขับคลื่อนสภาด็กละยาวชน
ต้าบลกวางจน

0

0

0

100 %

10,000

ครงการขับคลื่อนสภาด็กละยาวชน
ต้าบลกวางจน

50,000

0

30,000

-100 %

0

ครงการขับคลื่อนหมู่บ้านศรษฐกิจพอ
พียง

20,000

0

0

0 %

0

ครงการจัดท้าผนวทีประชาคม ทบทวน
พ่ัมติม การจัดท้าผนพัฒนาท้องถิ่น ผน
ยุทธศาสตรຏ ละสนับสนุนกระบวนการจัด
ท้าผนชุมชนต้าบลกวางจน

0

31,675

20,000

-100 %

0

ครงการจัดท้าผนวทีประชาคม ทบทวน
พิ่มติม การจัดท้าผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป
ผนยุทธศาสตรຏ ละสนับสนุนกระบวนการ
จัดท้าผนชุมชนต้าบลกวางจน

92,036

0

0

0 %

0

ครงการขับคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ไ้/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการจัดท้าผนวทีประชาคม ทบทวน
พิ่มติม การจัดท้าผนพัฒนาท้องถิ่น
ผนยุทธศาสตรຏ ละสนับสนุนกระบวนการ
จัดท้าผนชุมชน ต้าบลกวางจน

0

0

0

100 %

30,000

ครงการบ้านอุ่น฿จสาย฿ยรักชุมชน

0

0

0

100 %

100,000

ครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
ต้าบลกวางจน

300,000

0

200,000

-100 %

0

ครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
ต้าบลกวางจน

0

0

0

100 %

100,000

ครงการพัฒนาศักยภาพภาพรงรียนผู้สูง
อายุ

0

0

150,000

-100 %

0

ครงการพัฒนาศักยภาพรงรียนผู้สูงอายุ

0

0

0

100 %

30,000

ครงการพัฒนาศักยภาพรงรียนผู้สูงอายุ
ต้าบลกวางจน

150,000

0

0

0 %

0

ครงการวันผู้สูงอายุปูชนียบุคคลต้าบลกวาง
จน

80,000

0

80,000

-100 %

0

ครงการวันผู้สูงอายุปูชนียบุคคลต้าบลกวาง
จน

0

0

0

100 %

30,000

ครงการส่งสริมการ฿ห้ความรู้กี่ยวกับสิ่ง
วดล้อมละขยะรีเซคิลการค้ดยกขยะ
ละขยะอินทรียຏ ํ๔ หมู่บ้าน

0

0

30,000

-100 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅเ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการส่งสริมการ฿ห้ความรู้กี่ยวกับสิ่ง
วดล้อมละขยะรีเซคิลการคัดยกขยะ
ละขยะอินทรียຏ แ่ หมู่บ้าน

0

0

0

100 %

20,000

ครงการส่งสริมอาชีพประชาชน฿นต้าบล
กวางจน

0

0

50,000

-100 %

0

ครงการสร้างจิตส้านึกปกป้องสถาบัน
ส้าคัญ
ของชาติ พื่อสร้างความสมานฉันทຏ

0

0

0

100 %

10,000

45,000

0

20,000

-100 %

0

ครงการอบรม฿ห้ความรู้การก้าจัดนๅ้าสีย฿น
ชุมชน

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

877,036

31,675

700,000

430,000

รวมงบด้านินงาน

877,036

31,675

700,000

430,000

20,000

0

0

รวมงินอุดหนุน

20,000

0

0

0

รวมงบงินอุดหนุน

20,000

0

0

0

รวมงานส่งสริมละสนับสนุนความข้มขใงชุมชน

897,036

31,675

700,000

430,000

ครงการสร้างจิตส้านึกปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาติพื่อสร้างความสมานฉันทຏ

งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุน
งินอุดหนุนองคຏกรประชาชน
งินอุดหนุนอกชน

0 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅแ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
รวมผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

897,036

31,675

700,000

430,000

ครงการข่งขันกีฬาชื่อมความสัมพันธຏ
ระหว่างองคຏกร

150,000

0

0

0 %

0

ครงการข่งขันกีฬาชื่อมความสัมพันธຏ
ระหว่างองคຏกร

0

0

0

100 %

50,000

ครงการจัดการข่งขันกีฬาประชาชนต้าน
ภัยยาสพติด

200,000

0

200,000

-100 %

0

ครงการร่วมข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธຏ
ต้านยาสพติด

150,000

145,000

200,000

-100 %

0

ครงการร่วมข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธຏ
ต้านยาสพติด

0

0

0

100 %

150,000

500,000

145,000

400,000

97,957

89,911

98,000

97,957

89,911

98,000

ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ
งานกีฬาละนันทนาการ
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ

รวมค่าใช้สอย

200,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
รวมค่าวัสดุ

0 %

98,000
98,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅโ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

รวมงบด้านินงาน

597,957

234,911

498,000

298,000

รวมงานกีฬาละนันทนาการ

597,957

234,911

498,000

298,000

60,000

0

0

0 %

0

ครงการบ้าพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ

0

0

35,000

-100 %

0

ครงการบ้าพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ ิวัน
พระี

0

0

0

100 %

30,000

ครงการบ้าพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ ิวัน
พระี

40,000

0

0

0 %

0

0

35,000

0

0 %

0

150,000

0

0

0 %

0

ครงการประพณีลอยกระทง

0

0

150,000

-100 %

0

ครงการประพณีลอยกระทง

0

0

0

100 %

50,000

ครงการประพณีลอยกระทง

150,000

0

0

0 %

0

39,400

0

35,000

-100 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ครงการส่งสริมวัฒนธรรมละของดีต้าบล
กวางจน

ครงการบ้าพ็ญกุศลวันธรรมสวนะิวันพระี
ครงการประพณีบุญบัๅงเฟสน

ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถี
พุทธ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅใ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถี
พุทธ

0

0

0

100 %

30,000

ครงการส่งสริมวัฒนธรรมละของดีต้าบล
กวางจน

0

0

0

100 %

10,000

ครงการส่งสริมวัฒนธรรมละของดีต้าบล
กวางจน

0

0

40,000

-100 %

0

ครงการสืบสานประพณีสงกรานตຏ

165,400

0

0

0 %

0

ครงการสืบสานประพณีสงกรานตຏ

0

0

0

100 %

100,000

ครงการห่ทียนพรรษา

0

0

0

100 %

50,000

ครงการห่ทียนพรรษา

100,000

0

70,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

704,800

35,000

330,000

270,000

รวมงบด้านินงาน

704,800

35,000

330,000

270,000

0

0

0

รวมงินอุดหนุน

0

0

0

200,000

รวมงบงินอุดหนุน

0

0

0

200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

704,800

35,000

330,000

470,000

งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุน
งินอุดหนุนขององคຏกรศาสนา
ครงการประพณีบุญบัๅงเฟ

100 %

200,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅไ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
รวมผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

1,302,757

269,911

828,000

768,000

ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย

0

0

0

100 %

200,000

ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย ิศูนยຏพัฒนาด็กล็ก
บ้านดอนจ้าปาี

0

0

0

100 %

150,000

ค่าปรับปรุงหอประชุม อบต.กวางจน

0

0

0

100 %

390,000

ครงการก่อสร้างคลองส่งนๅ้าอ่างหมือง฿หญ่
สกก ถึงหนองฉิม หมู่ที่ แ บ้านบัวพัก
กวียน

0

0

0

100 %

275,000

ครงการก่อสร้างถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตร
สายฝายหลวง ูถึงล้าห้วยนาขี หมู่ที่ แ็

0

0

0

100 %

270,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
จากบ้านนายกรวย นพธรรม ูบ้านนายสนม
ดาวช่วย บ้านดอนจ้าปา หมู่ที่ ๅ

0

0

0

100 %

120,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายนานายจรัส อ่อนอุทัย หมู่ โ

0

0

0

100 %

265,000

ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅๅ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางค้านาง ู หนองอึ่ง ิดอนปู่ตาี
หมู่ ่

0

0

0

100 %

250,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางมัลลิกา ครอบครองวงศຏ หมู่ที่
แๆ บ้าน฿หม่ทพประทาน

0

0

0

100 %

250,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางสูน บุญทียม ูสวนนางนิยม
น้อยศรี บ้านหนองปอดง หมู่ ็

0

0

0

100 %

140,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายมรุ หมู่ ็

0

0

0

100 %

126,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายหนองตานา หมู่ที่ แไ บ้านหนองกุง

0

0

0

100 %

268,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายหลังรงรียนกวางจนศึกษา หมู่ ๆ

0

0

0

100 %

275,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แโ ิสายรอบหนองบัวี

0

0

0

100 %

270,000

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
สายนานายบุญถม งอกนาสียว ู นานาย
อุดม บุตะขียว บ้านหนองกุงค้า หมู่ แใ

0

0

0

100 %

140,000

ครงการก่อสร้างถนนพื่อข้าพืๅนที่ทางการ
กษตร สายดอนปู่ตา หมู่ แใ ิคสลี

0

0

0

100 %

127,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅๆ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการก่อสร้างร่องระบายนๅ้า ซอยบ้าน
นายพรมดี ู บ้านนายตม นักรบ หมู่ที่ ใ
บ้านหนองคร้อ

0

0

0

100 %

265,000

ครงการก่อสร้างร่องระบายนๅ้าสายบ้าน
นายทองขัน ูบ้านนายบุญหลือ หมู่ที่ ้
บ้านสวนอ้อย

0

0

0

100 %

265,000

ครงการก่อสร้างรางระบายนๅ้า จากบ้าน
นายประวช วันทาขียว ูบ้านนายประสริฐ
หมู่หัวนา บ้านดอนจ้าปา หมู่ ๅ

0

0

0

100 %

150,000

ครงการสริมผิวทางอสฟัลติกคอนกรีต
สายรอบหมู่บ้าน หมู่ แ่

0

0

0

100 %

275,000

ครงการสริมผิวทางอสฟัสติกคอนกรีต
สายรอบบ้านกวางจน หมู่ ไ

0

0

0

100 %

275,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่
ใ

249,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่
แใ

258,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่
แๆ

149,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่
แ็

256,000

0

0

0 %

0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปภค

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅ็/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่ ๅ

119,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่
แไ

149,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่ โ

249,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่ แ

100,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่ แเ
บ้านนาล้อม

258,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่ ่
บ้านนนตุ่น

249,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่ แ

172,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรัๅวคอนกรีตสริมหล็กรอบบ่อขยะ

249,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้า หมู่ที่ ไ
บ้านกวางจน

254,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้า หมู่ที่ แๅ บ้าน
หนองสะดา

257,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้า หมู่ที่ แ่
บ้านกวางจน

254,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้าคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แแ

251,000

0

0

0 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅ่/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ก่อสร้างรางระบายนๅ้าคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ๆ

194,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้าคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แโ

104,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้าคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แโ

147,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้าคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ๆ

85,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้าคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ็

257,000

0

0

0 %

0

ก่อสร้างรางระบายนๅ้าคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ้

179,000

0

0

0 %

0

482,000

0

0

0 %

0

ค่าบ้ารุงรักษาละปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

123,000

0

0

0 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แๆ

0

205,000

0

0 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ็

0

226,000

0

0 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ่

0

215,000

0

0 %

0

ก่อสร้างลานคอนกรีตสริมหล็กรอบอาคาร

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๅ้/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แ

0

244,000

172,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แ จากทางหลวงผ่นดิน หมายลข
โเแ ข้างานป้องกัน ถึงหอประชุม

0

0

464,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แเ

0

0

259,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แแ

0

0

270,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แใ

0

0

43,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แๅ

0

0

270,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แๆ

0

0

140,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ แ่

0

0

259,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ โ

0

0

266,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที ใ

0

0

270,000

-100 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆเ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ไ

0

0

270,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ๆ

0

0

200,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ่

0

0

233,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก
หมู่ที่ ้

0

0

259,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างฝายนๅ้าล้น ช่วงนานางสุ
มาลยຏ ยงพชร หมู่ที่ ํํ บ้านทองส้าราญ

0

0

0

100 %

779,000

ครงการก่อสร้างรัๅวรอบบ่อขยะขององคຏการ
บริหารส่วนต้าบลกวางจน หมู่ที่ แเ

0

0

263,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างรางระบายน้าัภาย฿นหมู่
บ้าน หมู่ที่ ๆ

0

0

26,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างรางระบายน้าัหมู่ที่ แไ

0

0

330,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างรางระบายนๅ้าย่านชุมชน
หมู่ที่ แโ

0

0

263,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างรางระบายน้าัย่านชุมชน
หมู่ที่ แใ

0

0

223,000

-100 %

0

ครงการก่อสร้างห้องนๅ้าสาธารณประยชนຏ
หมู่ที่ แ ิตลาดลงี

0

0

150,000

-100 %

0

ครงการขุดลอกหนองเผ่

0

0

230,000

-100 %

0

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆแ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการต่อติมอาคารส้านักงานองคຏการ
บริหารส่วนต้าบลกวางจน ด้านทิศตะวัน
ตก

0

0

680,000

-100 %

0

ครงการปรับปรุงซ่อมซมถนนข้าสู่พีๅนที่
การกษตร หมู่ที่ แ็

0

234,000

0

0 %

0

ครงการปรับปรุงซ่อมซมถนนข้าสู่พีๅนที่
การกษตร หมู่ที่ โ

0

236,000

0

0 %

0

ครงการปรับปรุงซ่อมซมถนนข้าสู่พีๅนที่
การกษตร หมู่ที่ ๅ

0

234,000

0

0 %

0

ครงการปรับปรุงซ่อมซมระบบสูบน้าัประ
ปาหมู่บ้าน

0

0

115,000

-100 %

0

ครงการปรับปรุงถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตร
สายหนองนกคู่ หมู่ที่ ็

0

0

264,000

-100 %

0

ครงการปรับปรุงถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตร
สายฝายหลวงูนาขี หมู่ที่ แ็

0

0

200,000

-100 %

0

ครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ แ บ้านบัวพักกวียน

0

0

40,000

-100 %

0

499,000

0

0

0 %

0

ค่าปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

100 %

225,000

ครงการปรับปรุงถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตร

0

0

225,000

-100 %

0

ต่อติมอาคารส้านักงาน อบต.ด้านทิศตะวัน
ออก
ค่าปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆโ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ค่าชดชยสัญญาบบปรับราคาเด้ ิค่า K)
ค่าชดชยสัญญาบบปรับราคาเด้ิค่า K)

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง

5,543,000

1,594,000

6,384,000

5,770,000

รวมงบลงทุน

5,543,000

1,594,000

6,384,000

5,770,000

รวมงานก่อสร้าง

5,543,000

1,594,000

6,384,000

5,770,000

รวมผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

5,543,000

1,594,000

6,384,000

5,770,000

0

0

0

ผนงานการกษตร
งานส่งสริมการกษตร
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ
ครงการส่งสริมสนับสนุนการด้านินงาน
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ศูนยຏการถ่ายทอดทคนลยีการกษตร
ประจ้าต้าบล

100 %

50,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆใ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการส่งสริมสนับสนุนการด้านินงาน
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ศูนยຏ
การถ่ายทอดทคนลยีการกษตรต้าบล

0

99,270

0

0 %

0

ครงการส่งสริมสนับสนุนการด้านินงาน
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ศูนยຏ
บริการละัถ่ายทอดทคนลยีการกษตร
ประจ้าต้าบลกวางจน

99,600

0

0

0 %

0

ครงการส่งสริมสนับสนุนการด้านินงาน
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงศูนยຏ
บริการถ่ายทอดทคนลยีการกษตร
ประจ้าต้าบล

0

0

100,000

-100 %

0

ครงการอบรบ฿ห้ความรู้กษตรกี่ยวกับ
ศรษฐกิจพอพียง฿นต้าบล

0

0

0

100 %

70,000

71,800

0

0

0 %

0

0

0

100,000

-100 %

0

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กษตกรกี่ยวกับ
ศรษฐกิจพอพียง฿นต้าบล
ครงการอบรม฿ห้ความรู้กษตรกรกี่ยวกับ
ศรษฐกิจพอพียง฿นต้าบล

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆไ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

ครงการอันนื่องมาจากพระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระจ้าอยู่หัว

0

0

0

100 %

20,000

ครงการอันนื่องมาจากพระราชด้าริของ
พระบาทสมด็จพระจ้าอยู่หัว

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

171,400

99,270

220,000

140,000

รวมงบด้านินงาน

171,400

99,270

220,000

140,000

รวมงานส่งสริมการกษตร

171,400

99,270

220,000

140,000

ครงการปิดป่าภูหยวกต้าบลกวางจน

0

0

50,000

-100 %

0

ครงการพัฒนาพืๅนที่ป่าชุมชน
ต้าบลกวางจน

0

0

0

100 %

20,000

ครงการรักนๅ้า รักป่า รักษาผ่นดิน

0

0

0

100 %

20,000

ครงการรักนๅ้า รักป่า รักษาผ่นดิน

49,945

6,110

30,000

-100 %

0

งานสิ่งวดล้อมละทรัพยากรธรรมชาติ
งบด้านินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆๅ/ๆๆ

รายจ่ายจริง
ปี โๅๆโ
ครงการส่งสริมการปล่อยสัตวຏนๅ้า
คืนสู่ธรรมชาติ

ประมาณการ
ปี โๅๆใ

ปี โๅๆไ

ยอดต่าง ิัี

ปี โๅๆๅ

0

0

0

100 %

20,000

60,000

20,000

20,000

-100 %

0

ครงการส่งสริมละรณรงคຏ฿ห้ประชาชน
ปลูกหญ้าฝกตามนวพระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระจ้าอยู่หัว

0

0

0

100 %

15,000

ครงการส่งสริมละรณรงคຏ฿ห้ประชาชน
ปลูกหญ้าฝก

0

10,000

0

0 %

0

ครงการส่งสริมละรณรงคຏ฿ห้ประชาชน
ปลูกหญ้าฝกตามนวพระราชด้าริ ของ
พระบาทสมด็จพระจ้าอยู่หัว

0

0

10,000

-100 %

0

ครงการอนุรักษຏพันธุกรรมพืชอันนื่อง
มาจากพระราชด้าริ สมด็จพระทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ิอพ.สธ.ี

0

0

0

100 %

20,000

ครงการอนุรักษຏพันธุกรรมพืชอันนื่องมา
จากพระราชด้าริ สมด็จพระทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี ิอพ.สธ.ี

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

109,945

36,110

130,000

95,000

รวมงบด้านินงาน

109,945

36,110

130,000

95,000

รวมงานสิ่งวดล้อมละทรัพยากรธรรมชาติ

109,945

36,110

130,000

95,000

รวมผนงานการกษตร

281,345

135,380

350,000

235,000

ครงการส่งสริมการปล่อยสัตวຏน้ัคืนสู่
ธรรมชาติ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ

หน้า ๊ ๆๆ/ๆๆ

รวมทุกผนงาน

62,760,052.85

58,332,704.7

74,000,000

75,500,000

หน้า ๊ แ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ๊ๅ้

รายงานรายละอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วเป
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
อ้าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ็ๅุๅเเุเเเ บาท ยกป็น
ผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

22,772,241 บาท

รวม

22,772,241 บาท

รวม

22,772,241 บาท

งินสมทบกองทุนประกันสังคม

จ้านวน

350,000 บาท

งินสมทบกองทุนงินทดทน

จ้านวน

20,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

หน้า ๊ โ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ๊ๅ้

บีๅยยังชีพผู้สูงอายุ
ฬพื่อจ่ายป็นค่าบีๅยยังชีพผู้สูงอายุ฿นต้าบลกวางจน
จ้านวนฬฬฬฬฬฬฬ15,562,300ฬบาท
ค้านวณตามหลักหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.6/วฬ2076ฬลงวันที่ฬ5ฬกรกฎาคมฬ2561ฬเด้ดัง
นีๅฬจ้านวนจ่ายจริงงบประมาณฬ62+63+64ฬืฬจ้านวนที่ลงทะบียน
฿หม่฿นระบบสารสนทศฬดังนีๅ
13,636,200+14,112,000+15,328,800/3ํฬ
14,359,900+1,202,400
ฬฬฬฬ60-69ฬปฬจ้านวนฬ1,330x600x12ฬํฬ9,576,000ฬฬบาท
ฬ70-79ฬปฬจ้านวนฬฬ627ึฬ700ฬึฬ12ฬํฬ5,266,800ฬฬบาท
80-89ฬปฬจ้านวนฬ179ึฬ800ฬึฬ12ฬํฬ1,718,400ฬฬบาท
90ปขึๅนเปฬจ้านวนฬ23ึฬ1,000ฬึฬ12ฬํฬ276,000ฬฬบาท
ป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1. ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยหลักกณฑຏการจ่ายงินบีๅย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2553
2. หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.6/วฬ1994ฬลงวันที่ฬ3ฬกรกฎาคมฬ2563ฬรื่องฬการซักซ้อม
นวทางการตัๅงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.2564ฬงินอุด
หนุนทั่วเปฬงินอุดหนุนทั่วเปฬงินอุดหนุนส้าหรับครงการสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคม฿ห้ก่ผู้พิการละทุพพลภาพฬครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมก่ผู้ด้อยอกาสทาง
สังคมฬละครงการสร้างหลักประกันด้านรายเด้ก่ผู้สูงอายุ

จ้านวน

15,562,300 บาท

หน้า ๊ ใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ๊ๅ้

บีๅยยังชีพความพิการ
ฬฬฬฬพื่อจ่ายป็นค่าบีๅยยังชีพผู้พิการ฿นต้าบลกวางจนฬ
จ้านวน5,190,666ฬบาท
ฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬค้านวณตามหลักหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.6/วฬ2076ฬลงวันที่ฬ5ฬกรกฎาคมฬ2561ฬเด้ดัง
นีๅฬจ้านวนจ่ายจริงงบประมาณฬ62+63+64ฬืฬจ้านวนที่ลงทะบียน
฿หม่฿นระบบสารสนทศฬดังนีๅ
4,608,800+5,222,400+4,848,000/3=4,893,066+297,600
ฬฬฬฬผู้พิการอายุตัๅงต่ฬ18ฬปขึๅนเปฬจ้านวนฬ450ฬคนละฬ800
ฬบาทฬจ้านวนฬ12ฬดือนฬป็นงินฬ4,320,000ฬบาท
ผู้พิการที่มีอายุต่้ากว่าฬ18ฬปฬจ้านวนฬ25ฬคนโละฬ1,000
ฬบาทฬจ้านวนฬ12ฬดือนฬป็นงินฬ300,000ฬบาท
ป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ฬฬฬฬฬฬฬฬ1.ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยหลักกณฑຏการจ่าย
งินบีๅยยังชีพผู้พิการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2553
ฬฬฬฬฬฬฬฬ2.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่
สุดฬที่ฬมทฬ0810.6/วฬ1994ฬลงวันที่ฬ3ฬกรกฎาคมฬ2563ฬรื่องฬการ
ซักซ้อมนวทางการตัๅงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.2564
ฬงินอุดหนุนทั่วเปฬงินอุดหนุนทั่วเปฬงินอุดหนุนส้าหรับครงการ
สริมสร้างสวัสดิการทางสังคม฿ห้ก่ผู้พิการละ
ทุพพลภาพฬครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมก่ผู้
ด้อยอกาสทางสังคมฬละครงการสร้างหลักประกันด้านราย
เด้ก่ผู้สูงอายุ

จ้านวน

5,190,666 บาท

หน้า ๊ ไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ๊ๅ้

บีๅยยังชีพผู้ป่วยอดสຏ

จ้านวน

180,000 บาท

จ้านวน

600,275 บาท

จ้านวน

669,000 บาท

ฬฬฬฬฬพื่อจ่ายป็นงินค่าบีๅยยังชีพผู้ป่วยติดชืๅอ
อดสຏฬจ้านวนฬฬฬ180,000บาท
ฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬค้านวณตามหลักหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.6/วฬ2076ฬลงวันที่ฬ5ฬกรกฎาคมฬ2561ฬเด้ดัง
นีๅฬจ้านวนจ่ายจริงงบประมาณฬ62+63+64ฬืฬจ้านวนที่ลงทะบียน
฿หม่฿นระบบสารสนทศฬดังนีๅ
ฬฬฬฬฬฬ180,000+180,000+180,000/3=180,000+0
ฬฬฬฬฬฬฬจ้านวนฬ30ฬคนโละฬ500ฬบาทฬจ้านวนฬ12ฬดือนฬป็นเปตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ฬฬฬฬฬฬฬฬ1.ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการจ่ายงินสงคราะหຏ
พื่อการยังชีพขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2548
ฬฬฬฬฬฬฬฬ2.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่
สุดฬที่ฬมทฬ0810.6/วฬ1994ฬลงวันที่ฬ3ฬกรกฎาคมฬ2563ฬรื่องฬการ
ซักซ้อมนวทางการตัๅงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.2564
ฬงินอุดหนุนทั่วเปฬงินอุดหนุนทั่วเปฬงินอุดหนุนส้าหรับครงการ
สริมสร้างสวัสดิการทางสังคม฿ห้ก่ผู้พิการละ
ทุพพลภาพฬครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมก่ผู้
ด้อยอกาสทางสังคมฬละครงการสร้างหลักประกันด้านราย
เด้ก่ผู้สูงอายุ
งินส้ารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งินสมทบกองทุนบ้าหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ิก.บ.ท.ี

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ๊ๅ้

งินสมทบครงการด้านินงานระบบหลักประกันสุขภาพ฿นระดับท้อง จ้านวน
ถิ่นหรือพืๅนที่
พื่อจ่ายป็นงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต้าบล
กวางจนฬที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพห่ง
ชาติฬรื่องการก้าหนดหลักกณฑຏพื่อสนับสนุน฿ห้องคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬด้านินงานละบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ฿นระดับท้องถิ่นหรือพืๅนที่ฬพ.ศ.ฬ2561
ระบียบ/หนังสือสั่งการ
1ี ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพห่งชาติฬรื่องการ
ก้าหนดหลักกณฑຏพื่อสนับสนุน฿ห้องคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นฬด้านินงานละบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿น
ระดับท้องถิ่นฬหรือพืๅนที่ฬพ.ศ.ฬ2561
2ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0891.3/วฬ2199ฬลงวันที่ฬ10ฬพฤศจิกายนฬ2552ฬรื่องฬการด้านิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬฬที่ฬมทฬ0891.3/ว
ฬ1514ฬลงวันที่ฬ26ฬกรกฎาคมฬฬ2554
4ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการตัๅงงบประมาณของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพื่อสมทบกองทุนฬพ.ศ.ฬ2561ฬิก้เข
พิ่มติมฉบับที่ฬ2ฬีฬพ.ศ.ฬ2563

หน้า ๊ ๅ/แใ้

200,000 บาท

หน้า ๊ ๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไเ๊ๅ้

ผนงานบริหารงานทั่วเป
งานบริหารทั่วเป

รวม

13,042,188 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,452,088 บาท

รวม

4,142,520 บาท

จ้านวน

532,080 บาท

งินดือน ิฝ่ายการมืองี
งินดือนนายก/รองนายกองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็น
งินดือนของนายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬอัตราดือน
ละฬ21,120ฬฬบาทฬฬ
จ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬป็นงินฬฬ253,440ฬฬบาท
งินดือนรองนายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬอัตราดือน
ละฬ11,610ฬฬบาท
จ้านวนฬฬ2ฬฬอัตราฬฬจ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ278,640ฬฬบาท
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
1ีฬฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินค่าตอบทนนายก
องคຏการบริหารส่วนต้าบล
รองนายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬประธานสภาองคຏการบริหาร
ส่วนต้าบลฬ
รองประธานสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬสมาชิกสภาองคຏการ
บริหารส่วนต้าบล
ิฉบับที่ฬ2ีฬพ.ศ.ฬ2557
2ีฬฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0809.7/ว
ฬ1155ฬฬลงวันที่
8ฬฬกรกฎาคมฬฬ2557

หน้า ๊ ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนประจ้าต้าหน่งนายก/รองนายก

จ้านวน

45,600 บาท

จ้านวน

45,600 บาท

จ้านวน

90,720 บาท

พื่อจ่ายป็น
งินค่าตอบทนประจ้าต้าหน่งนายกองคຏการบริหารส่วน
ต้าบลฬฬอัตราดือนละ
1,900ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ22,800ฬฬบาท
งินค่าตอบทนประจ้าต้าหน่งรองนายกองคຏการบริหารส่วน
ต้าบลฬอัตราดือนละฬ
950ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ2ฬฬอัตราฬฬจ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็น
งินฬ22,800ฬฬบาท
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
ค่าตอบทนพิศษนายก/รองนายก
พื่อจ่ายป็น
งินค่าตอบทนพิศษนายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬอัตราดือน
ละฬ1,900ฬฬบาท
จ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬ22,8000ฬฬบาท
งินค่าตอบทนพิศษรองนายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬอัตรา
ดือนละฬฬ950ฬฬบาท
จ้านวนฬฬ2ฬฬอัตราฬฬจ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ22,800ฬฬบาท
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
ค่าตอบทนรายดือนลขานุการ/ที่ปรึกษานายกทศมนตรี นายก
องคຏการบริหารส่วนต้าบล
พื่อจ่ายป็น
งินค่าตอบทนลขานุการนายกองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬอัตรา
ดือนละฬฬ7,560ฬฬบาท
จ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ90,720ฬบาท
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ลขานุการสภา
จ้านวน
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็น
งินค่าตอบทนประธานสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬอัตรา
ดือนละฬ11,610ฬฬบาท
จ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ139,320ฬฬบาท
งินค่าตอบทนรองประธานสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬอัตรา
ดือนละฬ9,500ฬบาท
จ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ114,000ฬฬบาท
งินค่าตอบทนลขานุการสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬอัตรา
ดือนละฬฬ7,560ฬบาท
จ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ90,720ฬฬบาท
งินค่าตอบทนสมาชิกสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬอัตราดือน
ละฬฬ7,560ฬฬบาท
จ้านวนฬฬ34ฬฬคนฬฬจ้านวนฬฬ12ฬฬดือนฬฬป็นงินฬฬ3,084,480ฬฬบาท
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ

หน้า ๊ ่/แใ้

3,428,520 บาท

หน้า ๊ ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นงินดือนพนักงานส่วนต้าบลฬฬจ้านวนฬฬ10ฬฬอัตราฬฬดัง
นีๅ
1.ฬต้าหน่งฬปลัดองคຏการบริหารส่วนต้าบล
2.ฬต้าหน่งฬรองปลัดองคຏการบริหารส่วนต้าบล
3.ฬต้าหน่งฬฬหัวหน้าส้านักปลัด
4.ฬต้าหน่งฬนักทรัพยากรบุคคล
5.ฬต้าหน่งฬนักวิคราะหຏนยบายละผน
6.ฬต้าหน่งฬนักวิชาการกษตร
7.ฬต้าหน่งฬนักป้องกันละบรรทาสาธารณภัย
8.ฬต้าหน่งฬนิติกร
9.ฬต้าหน่งฬจ้าพนักงานธุรการ
10.ฬต้าหน่งฬนักตรวจสอบภาย฿น
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบทนอันป็น
รายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเด้ฬพ.ศ.ฬ2559
2.ฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/วฬ138
ฬฬลงวันที่ฬ
30ฬฬธันวาคมฬ2558ฬฬรื่องฬฬซักซ้อมนวทางการค้านวณภาระค่า
฿ช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

5,309,568 บาท

จ้านวน

3,343,260 บาท

หน้า ๊ แเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินประจ้าต้าหน่ง

จ้านวน

132,000 บาท

จ้านวน

1,630,308 บาท

พื่อจ่ายป็นงินประจ้าต้าหน่ง
1.ฬต้าหน่งฬปลัดองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬอัตราดือนละฬ4,000
ฬฬบาท
2.ฬต้าหน่งฬรองปลัดองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬอัตราดือน
ละฬ3,500ฬฬบาท
3.ฬต้าหน่งฬหัวหน้าส้านักปลัดฬอัตราดือนละฬฬ3,500ฬฬบาท
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่ายป็นค่าตอบทนพนักงานจ้างฬฬจ้านวนฬฬ12ฬอัตราฬฬดังนีๅ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยนักวิคราะหຏนยบายละผนฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
2.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
3.ฬต้าหน่งฬพนักงานขับรถยนตຏฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
พนักงานจ้างทั่วเป
1.ฬต้าหน่งฬนักการภารรงฬฬจ้านวนฬ1ฬฬอัตราฬฬ
2.ฬต้าหน่งฬยามฬฬจ้านวนฬฬ1ฬฬอัตราฬฬ
3.ฬต้าหน่งฬคนงานทั่วเปฬิม่บ้านีฬฬจ้านวนฬฬ1ฬฬอัตรา
4.ฬต้าหน่งฬพนักงานขับรถกู้ชีพฬฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
5.ฬฬต้าหน่งฬคนงานทั่วเปฬฬิพนักงานดับพลิงีฬฬจ้านวนฬฬ3ฬฬอัตรา

หน้า ๊ แแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

จ้านวน

204,000 บาท

รวม

3,430,000 บาท

รวม

710,000 บาท

จ้านวน

300,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฬละงินอื่นโฬ฿ห้กับ
พนักงานจ้างฬจ้านวนฬ
12ฬฬอัตราฬฬดังนีๅ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยนักวิคราะหຏนยบายละผนฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
2.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
3.ฬต้าหน่งฬพนักงานขับรถยนตຏฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
พนักงานจ้างทั่วเป
1.ฬต้าหน่งฬนักการภารรงฬฬจ้านวนฬ1ฬฬอัตรา
2.ฬต้าหน่งฬยามฬฬจ้านวนฬฬ1ฬฬอัตรา
3.ฬต้าหน่งฬคนงานทั่วเปฬิม่บ้านีฬฬจ้านวนฬฬ1ฬฬอัตรา
4.ฬต้าหน่งฬพนักงานขับรถกู้ชีพฬฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
5.ฬฬต้าหน่งฬคนงานทั่วเปฬฬิพนักงานดับพลิงีฬฬจ้านวนฬฬ3ฬฬอัตรา
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นงินประยชนຏตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษฬิงิน
บนัสีฬ฿ห้ก่
พนักงานส่วนต้าบลฬลูกจ้างประจ้าฬพนักงานจ้างฬฬจ้า
นววนฬฬ100,000ฬบาท
พื่อจ่ายป็นค่าป่วยการของฬอปพร.ต้าบลกวาง
จนฬจ้านวนฬฬ100,000ฬบาท
พื่อจ่ายป็นค่าตอบทนจ้าหน้าที่฿นการลือก
ตัๅงฬฬฬฬจ้านวนฬฬ100,000ฬฬบาท

หน้า ๊ แโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ
พื่อจ่ายป็นค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการฬ฿ห้ก่
พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้าฬพนักงานจ้างฬที่ปฏิบัติงานนอกวลาราชการปกติ
ละวันหยุดราชการ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.4/วฬ1562ฬฬลงวัน
ที่ฬ15ฬพฤษภาคมฬ
2550ฬฬรื่องฬการบิกจ่ายงินค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลา
ราชการขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬฬลงวันที่
28ฬมิถุนายนฬ2562

จ้านวน

10,000 บาท

หน้า ๊ แใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าช่าบ้าน

จ้านวน

320,000 บาท

จ้านวน

80,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าช่าบ้านฬค่าช่าซืๅอฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลผู้มี
สิทธิบิกค่าช่าบ้านฬ
เด้ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยก้าหนดฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬ
พ.ศ.ฬ2548
2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ิฉบับที่ฬ3ีฬพ.ศ.ฬ2559
3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬ
ิฉบับที่ฬ4ีฬพ.ศ.ฬ2562
4ีฬฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ5862ฬฬลงวัน
ที่ฬ12ฬตุลาคมฬ2559
รื่องฬหลักกณฑຏละวิธีการกี่ยวกับการบิกจ่ายงินค่าช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
พื่อจ่ายป็นงินช่วยหลือการศึกษาบุตร฿ห้ก่พนักงานส่วน
ต้าบลฬละผู้บริหาร
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬพระราชกฤษฎีกางินสวัสดิการกี่ยวกับการศึกษาบุตรฬพ.ศ
.ฬ2562ฬ
2ีฬหนังสือกรมบัญชีกลางฬด่วนที่สุดฬที่ฬกคฬ0408.5/วฬ22ฬลงวัน
ที่ฬ12ฬมกราคม
2561ฬฬรื่องฬประภทละอัตราค่าล่ารียน฿นสถานศึกษาของ
อกชนประภท

หน้า ๊ แไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าใช้สอย

รวม

2,060,000 บาท

จ้านวน

720,000 บาท

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่ายป็นค่า
1.ฬฬค่าย็บปกหนังสือฬค่าข้าล่มหนังสือฬข้อบัญญัติฬข้อบังคับฬ
ผนพัฒนาท้องถิ่นฬฯลฯ
2.ฬค่าจ้างหมาบริการต่างโฬช่นฬค่าจ้างหมาคนงานฬค่าจ้างหมา
จัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธຏต่างโฬฯลฯ
3.ฬค่าฆษณาละผยพร่ฬวารสารฬปฏิทินประจ้าปฬละสื่อสิ่ง
พิมพຏต่างโฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ7120ฬ
ลงวันที่ฬ9ฬธันวาคมฬ2559ฬฬรื่องฬหลักกณฑຏการบิกจ่ายค่าจ้าง
หมาบริการ
ขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีฬพรบ.จัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560
3ีฬระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560
4ีฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0803.3/วฬ1916ฬฬลงวันที่ฬ19
ฬกันยายนฬ2560
รื่องฬการอนุมัติยกว้น฿ห้การช่าหรือการกาจ้างที่ต้องกระท้าต่อ
นื่อง฿นป
งบประมาณ฿หม่ฬต่เม่อาจลงนาม฿นสัญญาเด้ทันฬมีผลย้อนหลัง
5ีฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1859ฬลงวันที่ฬ13
ฬกันยายนฬ2560
รื่องฬการช่าละการจ้างหมาบริการที่มีความจ้าป็นต่อนื่อง
6ีพื่อจ่ายป็นค่าส้ารวจความพึงพอ฿จ฿นการด้านการ฿ห้บริการ
ก่ประชาชน
ช่นฬการออกบบสอบถามฬการวิคราะหຏข้อมูลฬละค่า฿ช้จ่าย
อื่นโฬที่กี่ยวข้อง

หน้า ๊ แๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ
พื่อจ่ายป็นค่า
1.ฬลีๅยงรับรองกิจการสภาฯฬป็นค่าอาหารฬครื่องดื่มต่างโฬครื่อง
฿ช้฿นการลีๅยง
รับรองละค่าบริการฬของสมาชิกสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบล
กวางจนฬ฿นการ
ข้าประชุมตามสมัยประชุมที่ก้าหนด
2.ฬฬค่าลีๅยงรับรองหน่วยงานราชการฬที่มาติดต่อราชการฬตรวจ
งานบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลฬคณะศึกษาดูงานฬฯลฯ
3.ฬค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานวันส้าคัญต่างโฬช่นฬวันฉลิมพระ
ชนมพรรษาฬ
วันปิยะมหาราชฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.4/วฬ2381ฬลงวันที่ฬ28
ฬกรกฎาคม
2548ฬฬรื่องฬการตัๅงงบประมาณละการบิกจ่ายค่าลีๅยงรับรอง
หรือค่าลีๅยง
รับรองขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีฬหนังสือซักซ้อม

จ้านวน

50,000 บาท

หน้า ๊ แๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การข่งขัน
ต่างโ

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานฬจัดนิทรรศการฬการประกวด
ข่ขันต่างโ
ขององคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจนฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกค่า฿ช้จ่าย฿นการจัด
งานฬการจัด
การข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่งชันกีฬาของ
องคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559
2ีฬหนังสือซักซ้อม
ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ
฿นราชอาณาจักรละนอกราชอาณาจักร
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการฬช่นฬค่าที่พักฬค่า
พาหนะฬ
ค่าบีๅยลีๅยงฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นโฬ฿นการดินทางเปราชการฬของ
พนักงานส่วน
ต้าบลฬพนักงานจ้างฬคณะผู้บริหารฬสมาชิกสภาองคຏการบริหาร
ส่วนต้าบลกวางจน
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละการข้ารับ
การฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2557
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่
ลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562

หน้า ๊ แ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรมละสัมมนา

จ้านวน

50,000 บาท

จ้านวน

800,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการลงทะบียนฬ฿นการข้ารับการฝຄก
อบรมละสัมมนา
ของพนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้างฬคณะผู้บริหารฬสมาชิกสภา
องคຏการบริหาร
ส่วนต้าบลฬฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละการข้ารับ
การฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2557
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่
ลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562
ค่า฿ช้จ่าย฿นการลือกตัๅงผู้บริหารท้องถิ่น
ละสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการ
ลือกตัๅงซ่อมต่างโ
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการลือกตัๅงผู้บริหารท้องถิ่นฬละสมาชิก
สภาท้องถิ่นฬ
หรือการลือกตัๅงซ่อมคณะผู้บริหารท้องถิ่นละสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3675ฬลงวันที่ฬ6
ฬกรกฎาคมฬฬ2561
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1705
ลงวันที่ฬ20ฬมีนาคมฬ2563

หน้า ๊ แ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าพวงมาลา ช่อดอกเม้ กระช้าดอกเม้

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

5,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดซืๅอพวงมาลัยฬช่อดอกเม้ฬกระช้า
ดอกเม้ฬ
ละพวงมาลาฬ฿นงานวันส้าคัญต่างโฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมบัญชีกลางฬด่วนที่สุดฬที่ฬกคฬิกวจีฬ0405.2/วฬ119
ฬฬลงวันที่
7ฬมีนาคมฬ2561ฬรื่องฬนวทางปฏิบัติ฿นการด้านินการจัดหาพัสดุ
ที่กี่ยวกับ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการบริหารงานฬค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรมฬการจัด
งานฬละการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
ค่าส้ารวจตรวจสอบขตที่สาธารณะภาย฿น
ต้าบล
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการส้ารวจตรวจสอบขตที่สาธารณะภาย
฿นต้าบล
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการดูลรักษาละคุ้มครอง
ป้องกันที่ดิน
อันป็นสาธารณสมบัติของผ่นดินส้าหรับพลมือง฿ช้ร่วมกันฬพ.ศ
.ฬ2553
2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการดูลรักษาละคุ้มครอง
ป้องกันที่ดิน
อันป็นสาธารณสมบัติของผ่นดินฬพ.ศ.ฬ2544
3ีฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬพ.ศ.ฬ2537
ฬก้เขพิ่มติมจนถึง
ปัจจุบัน

หน้า ๊ แ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการพัฒนาศักยภาพการท้างาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคຏการบริหาร
ส่วนต้าบล พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า
ละพนักงานจ้าง อบต.กวางจน
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท้างาน
คณะผู้บริหารฬสมาชิกสภาองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬพนักงานส่วน
ต้าบล
ลูกจ้างประจ้าฬละพนักงานจ้างฬอบต.กวางจนฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬประกอบด้วย
ค่าวิทยากรฬค่าของสมนาคุณฬค่าป้ายฬค่าดินทางฬค่าที่พักฬค่าวัสดุ
อุปกรณຏ
ละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินครงการฬฯลฯฬฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละการข้ารับ
การฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2557
ป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2561-2565ฬหน้าที่ฬ100
ฬฬล้าดับที่ฬ82

จ้านวน

100,000 บาท

หน้า ๊ โเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการวันท้องถิ่นเทย

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

10,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินงานครงการวันท้องถิ่น
เทยฬดยมีค่า฿ช้จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าอาหารละครื่องดื่มฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง
฿นการร้าลึกถึงวันส้าคัญของท้องถิ่นเทยฬฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬ
การจัดการข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่งขันกีฬา
ขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559
2ีฬหนังสือซักซ้อม
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ25612565
หน้าที่ฬ3ฬฬล้าดับที่ฬ23
ครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ละความ
ปร่ง฿ส฿นการด้านินงานขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการอบรม
คุณธรรมฬจริยธรรมฬละความ
ปร่ง฿ส฿นการด้านินงานขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬดยมี
ค่า฿ช้จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าวิทยากรฬค่าป้ายฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬค่าอาหารละ
ครื่องดื่มฬละ
ค่า฿ช้จ่ายอื่นโฬที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินครงการฬฯลฯฬฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561
-2565ีฬ
ฉบับที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬล้าดับที่

หน้า ๊ โแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กี่ยวกับกฎหมาย
ป.ป.ช. ฿นการปฏิบัติงานท้องถิ่น

จ้านวน

10,000 บาท

จ้านวน

250,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการอบรม฿ห้ความรู้กี่ยว
กับกฎหมาย
ฬป.ป.ช.ฬ฿นการปฏิบัติงานท้องถิ่นฬดยมีค่า฿ช้จ่ายประกอบด้วยฬค่า
วิทยากร
ฬค่าป้ายฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬค่าอาหารละครื่องดื่มฬละฬค่า฿ช้จ่ย
อื่นโฬที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินครงการฬฯลฯฬฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561
-2565ีฬ
ฉบับที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬล้าดับที่
ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
พื่อจ่ายป็นค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซมรักษาทรัพยຏสินพื่อ฿ห้
สามารถ฿ช้งานเด้ตามปกติ
ช่นฬรถยนตຏส่วนกลางฬรถนๅ้าดับพลิงอนกประสงคຏฬรถกู้ชีพฬครื่อง
คอมพิวตอรຏฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ

หน้า ๊ โโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

รวม

660,000 บาท

จ้านวน

180,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่อง฿ช้ส้านักงานต่างโฬพื่อ฿ช้฿นส้านัก
งานฬฬช่นฬกระดาษ
ปากกาฬครื่องย็บกระดาษฬครื่องจาะกระดาษฬสมุดฬดินสอฬฟ้ม
ประวัติข้าราชการฬ
ธงชาติฬธงสัญลักษณຏฬพระบรมฉายาลักษณຏฬฬตรายางฬฬซองกระ
ดาษฬคลิปฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
4ีฬหนังสือซักซ้อม
วัสดุเฟฟ้าละวิทยุ
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุเฟฟ้าฬช่นฬหลอดเฟฟ้าฬสวิตซຏ
เฟฟ้าฬฟิวสຏฬปลຍกเฟฟา
บรกกอรຏฬฯลฯฬฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการ
ดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561

หน้า ๊ โใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จ้านวน

60,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุงานบ้านงานครัวฬช่นฬเม้กวาดฬเม้ถู
พืๅนฬถ้วยชามฬช้อน
ก้วนๅ้าฬถาดฬจานรองฬกระติกนๅ้าข็งฬนๅ้ายาล้างห้องนๅ้าฬนๅ้ายาถู
พืๅนฬฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
4ีฬหนังสือซักซ้อม
วัสดุก่อสร้าง
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดซืๅอวัสดุก่อสร้างฬช่นฬเม้ต่างโฬท่อ
นๅ้าประปาฬสังกะสีฬ
ตะปูฬก็อกนๅ้าฬจอบฬสียมฬลื่อยฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือ
ปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
4ีฬหนังสือซักซ้อม

หน้า ๊ โไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น

จ้านวน

300,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุชืๅอพลิงฬช่นฬนๅ้ามันดีซลฬนๅ้ามัน
บนซินฬนๅ้ามันครื่อง
จารบีฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
4ีฬหนังสือซักซ้อม
วัสดุการกษตร
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดซืๅอวัสดุการ
กษตรฬช่นฬสปิงกอรຏฬปุຉยฬฬพันธุຏพืชฬ
วัสดุพาะช้าฬฯลฯฬฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
4ีฬหนังสือซักซ้อม

หน้า ๊ โๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุฆษณาละผยพร่

จ้านวน

10,000 บาท

จ้านวน

40,000 บาท

รวม

135,100 บาท

รวม

135,100 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดซืๅอวัสดุฆษณาละผย
พร่ฬช่นฬฟิลຏมฬขาตัๅงกล้อง
ลนสຏซูมฬกระปຉา฿ส่กล้องถ่ายรูปฬฬฯลฯฬฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬฬดยถือปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
4ีฬหนังสือซักซ้อม
วัสดุคอมพิวตอรຏ
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอรຏฬช่นฬอุปกรณຏบันทึก
ข้อมูลฬป้นพิมพຏฬมาสຏ
สายคบิลฬมนบอรຏดฬครื่องอ่านละบันทึกข้อมูลบบต่างโฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบ้ติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬฬ0808.2/
วฬ1657ฬฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
3ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
4ีฬหนังสือซักซ้อม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน
ก้าอีๅส้านักงาน จ้านวน ๆ ตัว

หน้า ๊ โๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU
จ้านวน 3 ครื่อง ห้องประชุมสภา

จ้านวน

97,200 บาท

ชัๅนก็บอกสารหล็ก ไเ ช่อง

จ้านวน

7,900 บาท

งบงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

งินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จ้านวน

25,000 บาท

พื่อจ่ายป็นการซืๅอตู้ก็บอกสารหล็กฬ40ฬช่องฬซึ่งมีคุณลักษณะ
ดังนีๅฬขนาดฬกว้าง
92.2ฬลึกฬ31.2ฬสูงฬ176.2ฬซม.ฬผลิตจากหล็กหนาพิศษฬ0.6ฬmmฬ
ท้า฿ห้มีความ
ข็งรงป็นพิศษฬพ่นสีด้วยระบบฬ๕poึืฬสีนียนรียบเปกับผิว
หล็ก

งินอุดหนุนองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครงการศูนยຏปฏิบัติการร่วม฿นการช่วย
หลือประชาชนขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นค่าสนับสนุนครงการศูนยຏปฏิบัติการร่วม฿นการช่วย
หลือประฃาชน
ขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่ายพื่อช่วยหลือ
ประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่ขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2560ฬ
ป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565
ีฬฬหน้าที่ฬฬฬล้าดับที่ฬ

หน้า ๊ โ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งานวางผนสถิติละวิชาการ
งบด้านินงาน
ค่าสาธารณูปภค
ค่าเฟฟ้า
พื่อจ่ายป็นค่าเฟฟ้าส้านักงานละ฿นที่สาธารณะฬตลาดร้านค้า
ชุมชนฬ
ฯลฯฬฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการ
ดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1846ฬ
ลงวันที่ฬ12ฬกันยายนฬ2560
2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ2217
ลงวันที่ฬ19ฬตุลาคมฬ2560
3ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ1330ฬฬ
ลงวันที่ฬ1ฬพฤษภาคมฬ2563

รวม

670,000 บาท

รวม

670,000 บาท

รวม

670,000 บาท

จ้านวน

540,000 บาท

หน้า ๊ โ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าบริการทรศัพทຏ

จ้านวน

25,000 บาท

จ้านวน

5,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าทรศัพทຏพืๅนฐานฬค่าทรศัพทຏคลื่อนที่ฬค่า฿ช้จ่าย
พื่อ฿ห้เด้มาซึ่ง
บริการฬละค่า฿ช้จ่ายที่กิดขึๅนกี่ยวกับการ฿ช้บริการฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1846ฬ
ลงวันที่ฬ12ฬกันยายนฬ2560
2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ2217
ลงวันที่ฬ19ฬตุลาคมฬ2560
3ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ1330ฬฬ
ลงวันที่ฬ1ฬพฤษภาคมฬ2563
ค่าบริการเปรษณียຏ
พื่อจ่ายป็นค่าเปรษณียຏฬค่าดวงตราเปรษณียากรฬฯลฯฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1846ฬ
ลงวันที่ฬ12ฬกันยายนฬ2560
2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ2217
ลงวันที่ฬ19ฬตุลาคมฬ2560
3ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ1330ฬฬ
ลงวันที่ฬ1ฬพฤษภาคมฬ2563

หน้า ๊ โ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าบริการสื่อสารละทรคมนาคม

จ้านวน

100,000 บาท

รวม

2,931,448 บาท

รวม

2,303,748 บาท

รวม

2,303,748 บาท

จ้านวน

1,200,840 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่ายกี่ยวกับระบบอินตอรຏน็ตฬฬค่าอินตอรຏ
น็ตฬการຏด
ละสื่อสารอื่นโฬค่าดมนนมรายปฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1846ฬ
ลงวันที่ฬ12ฬกันยายนฬ2560
2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ2217
ลงวันที่ฬ19ฬตุลาคมฬ2560
3ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ1330ฬฬ
ลงวันที่ฬ1ฬพฤษภาคมฬ2563
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ูพื่อจ่ายป็นงินดือนพนักงานส่วนต้าบลฬจ้านวนฬ๐ฬอัตราฬดังนีๅ
ํ.ฬต้าหน่งผู้อ้านวยการกองคลังฬ
๎.ฬต้าหน่งนักวิชาการงินละบัญชี
๏.ฬต้าหน่งจ้าพนักงานจัดก็บรายเด้
๐.ฬต้าหน่งจ้าพนักงานพัสดุ
ูตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
ํ.ฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมท
ฬ์๔์๕.๎/วํ๏๔ฬ
ลงวันที่ฬ๏์ฬธันวาคมฬ๎๑๑๔ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณ
ภาระค่า฿ช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ ใเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินพิ่มต่าง โ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จ้านวน

24,000 บาท

จ้านวน

42,000 บาท

จ้านวน

236,640 บาท

ฬฬฬฬฬูพื่อจ่ายป็นงินพิ่มต่างโของพนักงานส่วนต้าบลฬต้าหน่ง
ฬจ้าพนักงานพัสดุฬจ้านวนฬํฬอัตราฬดือนละฬ๎ุ์์์ฬบาทฬป็น
งินฬ๎๐ุ์์์บาท
ูตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅฬ
ํ.ฬหนังสือที่ฬมทฬ0809.3/ว293ฬลว.ฬ9ฬกุมภาพันธຏฬ2559
ฬรื่องฬมาตรฐานทั่วเปกี่ยวกับอัตรางินดือนละวิธีการบิกจ่าย
งินดือนละประยชนຏตอบทนอื่นฬิฉบับที่ฬ6ีฬละประกาศฬก
.อบต.ฬรื่องฬมาตรฐานทั่วเปกี่ยวกับอัตรางินดือนละวิธีการบิก
จ่ายงินดือนละประยชนຏตอบทนอื่นฬิฉบับที่ฬ5)
งินประจ้าต้าหน่ง
ูฬพื่อจ่ายป็นค่างินประจ้าต้าหน่งผู้อ้านวยการกองคลังฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1.ฬหนังสือที่ฬมทฬ0809.3/ว293ฬลว.ฬ9ฬกุมภาพันธຏฬ2559
ฬรื่องฬมาตรฐานทั่วเปกี่ยวกับอัตรางินดือนละประยชนຏตอบ
ทนอื่นิฉบับที่ฬ5ีฬละฬประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฬรื่องฬก้าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที่ฬ10)
ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า
ฬฬฬฬฬูฬพื่อจ่ายป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ้าฬต้าหน่งฬจ้าพนักงานการ
งินละบัญชีฬจ้านวนฬ1ฬอัตราฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือ
ปฏิบัติตามระบียบหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเด้ฬพ.ศ
.ฬ2559
2.ฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว138
ฬลว.ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณภาระ
ค่า฿ช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

หน้า ๊ ใแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

จ้านวน

728,268 บาท

จ้านวน

72,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจฬจ้านวนฬ3ฬอัตราฬดัง
นีๅ
1.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานจัดก็บรายเด้ฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
2.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานการงินละบัญชีฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
3.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานพัสดุฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบท่นอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเด้ฬพ.ศ
.ฬ2559
2ีฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว138
ฬลว.ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณภาระ
ค่าช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง
ูฬพื่อจ่ายป็นงินพิ่มการครองชีพชั่วคราว฿ห้ก่พนักงาน
จ้างฬจ้านวนฬ3ฬอัตราฬ
1.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานจัดก็บรายเด้ฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
2.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานการงินละบัญชีฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
3.ฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานพัสดุฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบท่นอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเด้ฬพ.ศ
.ฬ2559
2ีฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว138
ฬลว.ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณภาระ
ค่าช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ ใโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ูฬค่าตอบทนพิศษฬิงินบนัสีฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลฬลูกจ้าง
ประจ้าฬพนักงานจ้างฬจ้านวนฬ80,000ฬบาทฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนดงินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นงินรางวัลประจ้าป
ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น฿ห้ป็นรายจ่ายอื่นขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2557
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3842
ฬลว.ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพงศ.ฬ2564ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท่องถิ่น
ูฬค่าตอบทนคณะกรรมการจัดซืๅอจัดจ้างที่มีสิทธิ่เด้
รับฬจ้านวนฬ90,000ฬบาทฬตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือด่วนที่สุดที่ฬกคฬ0402.5/ว156ฬลว.ฬ19ฬกันยายนฬ2560
ฬรื่องฬหลักกณฑຏการบิกจ่ายค่าตอบทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดที่ฬมทฬ0808.2/ว3749
ฬลว.ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

575,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จ้านวน

100,000 บาท

หน้า ๊ ใใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลา฿ห้ก่พนักงาน
ส่วนต้าบลฬละพนักงานจ้างฬที่มาปฏิบัติงานนอกวลาราชการที่เด้
รับค้าสั่ง฿ห้ปฏิบัติราชการนอกวลาราชการปกติละวันหยุด
ราชการฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยที่ฬมทฬ0808.4/ว1562ฬลว.ฬ15
ฬพฤษภาคมฬ2550ฬรื่องฬการบิกจ่ายงินค่าตอบทนการปฏิบัติ
งานนอกวลาราชการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าช่าบ้าน
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าช่าบ้านฬช่าซืๅอฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลผู้มีสิทธิ่
บิกค่าช่าฬเด้ตามที่ระบียบกระทรวงมหาดเทยก้าหนดฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2548
2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที่ฬ2ีฬพ.ศ.ฬ2551
3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที่ฬ3ีฬพ.ศ.ฬ2559
4ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที่ฬ4ีฬพงศ.ฬ2562
งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
ูฬพื่อจ่ายป็นงินช่วยหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต้าบล
ผู้มีสิทธิ่เด้รับงินช่วยหลือการศึกษาบุตรฬดยถือปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบิกจ่ายงินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาของบุตรฬพ.ศ.ฬ2560
2ีฬพระราชกฤษฎีกาฬงินสวัสดิการกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฬพ
.ศ.ฬ2562

หน้า ๊ ใไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าใช้สอย

รวม

275,000 บาท

จ้านวน

110,000 บาท

จ้านวน

5,000 บาท

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
ํ.ฬค่าจ้างหมาบริการต่างโฬช่นฬค่าจ้างหมาคนงานฬค่าจ้างหมา
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธຏต่างโฬฯลฯ
๎.ฬค่าฆษณาละผยพร่ฬวารสารฬปฏิทินประจ้าปฬละสื่อสิ่ง
พิมพຏต่างโฬฯลฯ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
ํ.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๎/ว๓ํ๎์ฬลว.ฬ๕ฬธันวาคมฬ๎๑๑๕ฬรื่องฬหลักกณฑຏการ
บิกจ่ายค่าจ้างหมาบริการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
๎.ฬพ.ร.บ.จัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ๎๑๒์
๏.ฬระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ๎๑๒์
๐.ฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ์๔์๏.๏/วํ๕ํ๒ฬลว.ฬํ๕ฬ
กันยายนฬ๎๑๒์
๑.ฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/วํ๔๑๕ฬลว.ํ๏ฬ
กันยายนฬ๎๑๒์
รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าลีๅยงรับรองหน่วยงานราชการฬติดต่อ
ราชการฬตรวจงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลฬคณะศึกษาดู
งานฬฯลฯฬฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ํ.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๐/วฬ๎๏๔ํฬลว
.ฬ๎๔ฬกรกฎาคมฬ๎๑๐๔ฬรื่องการตัๅงงบประมาณละการบิกจ่าย
งินค่ารับรองหรือค่าลีๅยงรับรองขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ ใๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ฿นการดิน
ทาง

จ้านวน

30,000 บาท

จ้านวน

10,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าลงทะบียนฬค่าพาหนะฬค่าช่าที่พักฬค่าบีๅยลีๅยง
฿นการดินทางฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นโฬ฿นการดินทางเปราชการหรือ
เปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้างฬตัๅงจ่ายจาก
งินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ํ.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเป
ราชการของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ๎๑๑๓
๎.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเป
ราชการของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬิฉบับฬ๏ีฬพ.ศ.ฬ๎๑๑๕
๏.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเป
ราชการของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬิฉบับฬ๐ีฬพ.ศ.ฬ๎๑๒ํ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนาจัดก็บรายเด้ของ อบต.
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดก็บราย
เด้ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพื่อรองรับการจัดก็บภาษี
ที่ดินละสิ่งปลูกสร้างที่กฎหมายก้าหนดฬละการตรียมการรอง
รับการจัดก็บภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้างฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ํ.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยผนที่ภาษีละทะบียน
ทรัพยຏสินขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ๎๑๑์
๎.ฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๏/ว๐๒๎ฬลว.ฬ๎๔ฬกุมภาพันธຏฬ๎๑๑ํ
๏.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๏/ว๐๔๏ฬลว.ฬํ๕ฬ
กุมภาพันธຏฬ๎๑๒ํ

หน้า ๊ ใๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าลงทะบียนข้าร่วมอบรมสัมมนา

จ้านวน

40,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าลงทะบียนอบรมฬสัมมนาพนักงานส่วนต้าบลละ
พนักงานจ้างฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเป
ราชการของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2557
2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเป
ราชการของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬิฉบับที่ฬ3ีฬพ.ศ.ฬ2559
3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเป
ราชการของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬิฉบับที่ฬ4ีฬพ.ศ.ฬ2561
ครงการปรับปรุงผนที่ภาษีละทะบียนทรัพยຏสิน
ูฬพื่อจ่าย.ป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดก็บราย
เด้ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬดยการจัดท้าหรือปรับข้อมูล
ผนที่ภาษีละทะบียนทรัพยຏสินฬละการจัดท้าฐานข้อมูล฿นการ
จัดก็บรายเด้ขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬช่นฬการจัดท้าฐาน
ข้อมูลที่ดินละสิ่งปลูกสร้างฬพื่อรองรับการจัดก็บภาษีที่ดินละ
สิ่งปลูกสร้างที่กฎหมายก้าหนดฬละการตรียมการรองรับการจัด
ก็บภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้างฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือ
ปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ํ.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยผนที่ภาษีละทะบียน
ทรัพยຏสินขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ๎๑๑์
๎.ฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๏/ว๐๒๎ฬลว.ฬ๎๔ฬกุมภาพันธຏฬ๎๑๑ํ
๏.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๏/ว๐๔๏ฬลว.ฬํ๕ฬ
กุมภาพันธຏฬ๎๑๒ํ

หน้า ๊ ใ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการอบรม฿ห้ความรู้กี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โๅๆเ

จ้านวน

10,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าด้านินการจัดครงการฝຄกอบรม฿ห้ความรู้กี่ยว
กับฬพ.ร.บ.การจัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐฬพงศ
.ฬ2560ฬ฿ห้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่กี่ยวข้องฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรมฬการ
จัดงานละการประชุมระหว่างประทศฬิฉบับที่ฬ3ีฬพ.ศ.ฬ2555
2ีฬพ.ร.บ.การจัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560
3ีฬระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐฬพงศ.ฬ2560
ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าซ่อมซมบ้ารุงรักษาทรัพยຏสินฬพื่อ฿ห้สามารถ฿ช้
งานเด้ตามปกติฬช่นฬรถจักรยานยนตຏฬครื่อง
คอมพิวตอรຏฬตຍะฬก้าอีๅฬฯลฯฬที่อยู่฿นความดูลของกองคลังฬตัๅง
จ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
ํ.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/วํ๑๑๑ฬลว
.ฬ๎๎ฬมีนาคมฬ๎๑๒์ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายฬประจ้าป฿นลักษณะค่า
฿ช้สอยฬวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค

หน้า ๊ ใ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่อง฿ช้ส้านักงานต่างโฬพื่อ฿ช้฿นส้านัก
งานฬช่นฬกระดาษถ่ายอกสารฬสมุดฬปากกาฬครื่องย็บ
กระดาษฬครื่องจาะกระดาษฬบบพิมพຏต่างโฬสิ่งพิมพຏที่เด้จาก
การซืๅอหรือการจ้างฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ํ.ฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายค่าวัสดุครื่อง
ต่งกายของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ๎๑๒์
๎.ฬหนังสือกรมส่งสริมปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๎/วํ๒๑๓ฬลว.ฬํ๒ฬกรกฎาคมฬ๎๑๑๒
๏.ฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๎/วํ๓๑๎ฬลว.ฬ๒ฬสิงหาคมฬ๎๑๑5
๐.ฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๎/วํํ๏๐ฬลว.ฬ๕ฬมิถุนายนฬ๎๑๑๔
๑.ฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๎/วํ๎๐๔ฬลว.ฬ๎๓ฬมิถุนายนฬ๎๑๑๕
๒.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/ว์๐๐๐ฬลว
.ฬ๎๐ฬมกราคมฬ๎๑๒ํ
๓.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/ว์๓๐๒ฬลว.ฬํฬ
กุมภาพันธຏฬ๎๑๒๎
๔.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/ว๎์๒ํฬลว
.ฬ๎๕ฬมีนาคมฬ๎๑๒๎

รวม

65,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

หน้า ๊ ใ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอนๅ้ามันชืๅอพลิงฬนๅ้ามันครื่อง฿ช้฿นรถยนตຏ
ทุกชนิดฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ํ.ฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬ
ที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/วํ๎๐๔ฬลว.ฬ๎๓ฬมิถุนายนฬ๎๑๑๕
๎.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/วํ๑๏๒ฬลว
.ฬํ๕ฬมีนาคมฬ๎๑๒ํ
๏.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/ว์๐๐๐ฬลว
.ฬ๎๐ฬมกราคมฬ๎๑๒ํ
วัสดุคอมพิวตอรຏ
ูฬจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอรຏฬช่นฬอุปกรณຏบันทึก
ข้อมูลฬตลับผงหมึกฬส้าหรับครื่องพิมพຏบบลซอรຏฬมาสຏฬสายค
บิๅลฬมนบอรຏดฬครื่องอ่านละบันทึกข้อมูลฬปรกรม
คอมพิวตอรຏฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
ํ.ฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ์๔์๔.๎/วํ๎๐๔ฬลว.ฬ๎๓ฬมิถุนายนฬ๎๑๑๕
๎.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/วํ๑๏๒ฬลว
.ฬํ๕ฬมีนาคมฬ๎๑๒ํ
๏.ฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ์๔์๔.๎/ว์๐๐๐ฬลว
.ฬ๎๐ฬมกราคมฬ๎๑๒ํ

หน้า ๊ ไเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าสาธารณูปภค

รวม

50,000 บาท

ค่าบริการเปรษณียຏ

จ้านวน

50,000 บาท

รวม

52,700 บาท

รวม

52,700 บาท

จ้านวน

5,600 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอตู้หล็กก็บอกสารฬโฬลิๅนชักฬจ้านวนฬโฬตู้ฬตู้
ละฬโุ่เเฬบาทฬรวมป็นงินฬๅุๆเเฬบาทฬฬละนื่องจากป็น
ครุภัณฑຏที่เม่ก้าหนดเว้฿นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑຏของส้านัก
งบประมาณฬประจ้าปฬโๅๆๅฬจึงขออนุมัติจัดซืๅอตามราคาท้อง
ถิ่นฬตามหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬเ่เ่.โ/วแ้่้ฬลว
.ฬโโฬมิถุนายนฬโๅๅโฬ
ตຍะท้างานพร้อมก้าอีๅ
จ้านวน

10,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าเปรษณียຏอากรฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดย
ถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0810.8
/ว2217ฬลว.ฬ19ฬตุลาคมฬ2560
2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/ว1846ฬลว.ฬ12ฬกันยายนฬ2560
3ีฬหนังสือกรมส่งสริมกรปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.8/ว1529ฬลว.ฬ3ฬสิงหาคมฬ2560
4ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3842
ฬลว.ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬฬ2564ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน
ตู้หล็กก็บอกสาร โ ลิๅนชัก

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอตຍะท้างานพร้อม
ก้าอีๅฬขนาดฬกว้างฬ่เึยาวแๅเึสูง็ๅฬซม.ฬมีฬแลิๅนชักุฬแตู้ก็บ
อกสารด้านขวาฬละแฬตู้ก็บอกสารด้านซ้ายฬจ้านวนฬโฬชุดฬฬชุด
ละฬๅุเเเฬบาทฬรวมป็นงินฬแเุเเเฬบาท

หน้า ๊ ไแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ LED ขาวด้า ิแ่ หน้า/นาทีี

จ้านวน

5,200 บาท

จ้านวน

8,900 บาท

จ้านวน

23,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่องพิมพຏลซอรຏฬหรือฬL๕๔ฬขาวด้าฬิ18
ฬหน้า/นาทีีฬจ้านวนฬ2ฬครื่องฬครื่องละฬ2,600ฬบาทฬฬคุณลักษณะ
พืๅนฐาน
1ีฬมีความละอียด฿นการพิมพຏเม่น้อยกว่าฬ600ฬึฬ600ฬdpi
2ีฬมีความร็ว฿นการพิมพຏส้าหรับกระดาษฬA4ฬเม่น้อยกว่าฬ18
ฬหน้าต่อนาทีฬิppm)
3ีฬมีหน่วยความจ้าฬิMemorืีฬขนาดเม่น้อยกว่าฬ8ฬM๒
4ีฬมีช่องชื่อมต่อฬิ๙nterfaceีฬบบฬUS๒ฬ2.0ฬหรือดีกว่าฬจ้านวน
เม่น้อยกว่าฬ1ฬช่อง
4ีฬมีถาด฿ส่กระดาษเด้เม่น้อยกว่าฬ150ฬผ่น
5ีฬสามารถ฿ช้เด้กับฬA4ฬุฬLetterุฬLegalฬละฬCustom
ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network บบ แ ิโ่
หน้า/นาทีี
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่องพิมพຏลซอรຏฬหรือฬL๕๔ฬขาว
ด้าฬชนิดฬNetีorkฬบบฬ1ฬิ28ฬหน้า/นาทีีฬจมีคุณลักษณะพืๅน
ฐาน
1ีฬมีความละอียด฿นการพิมพຏเม่น้อยกว่าฬ1,200x1,200ฬdpi
2ีฬมีความร็ว฿นการพิมพຏส้าหรับกระดาษฬA4ฬเม่น้อยกว่าฬ28
ฬหน้าต่อนาทีฬิppm)
3ีฬสามารถพิมพຏอกสารกลับหน้าอัตนมัติเด้
4ีฬมีหน่วยความจ้าฬิMemorืีฬขนาดเม่น้อยกว่าฬ128ฬM๒
5ีฬมีช่องชื่อมต่อฬิ๙nterfaceีฬบบฬUS๒ฬ2.0ฬหรือดีกว่าฬจ้านวน
เม่น้อยกว่าฬ1ฬช่อง
6ีฬมีช่องชื่อมต่อระบบครือข่ายฬิNetีorkฬ๙nterfaceีฬ
บบฬ10/100ฬ๒estูTฬหรือดีกว่าฬจ้านวนเม่น้อยกว่าฬ1
ฬช่องฬหรือฬสามารถ฿ช้งานผ่านครือข่ายเร้สายฬWi๖iฬิ๙๕๕๕ฬ802.11bุฬgุฬnีเด้
7ีฬมีถาด฿ส่กระดาษเด้รวมกันเม่น้อยกว่าฬ250ฬผ่น
8ีฬสามารถ฿ช้เด้กับฬA4ุฬLetterุฬLegalฬละฬCustom
จัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏ All In One ส้าหรับประมวลผล

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ูพื่อจัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏฬ๑llฬ๙nฬOneฬส้าหรับประมวล
ผลฬจ้านวนฬ1ฬชุด
คุณลักษณะพืๅนฐาน
ูฬมีหน่วยประมวลผลกลางฬิ๓PUีฬเม่น้อยกว่าฬ4ฬกน
หลักฬฬฬฬิ4ฬcoreีฬดยมีความร็วสัญญาณนาฬิกาพืๅนฐานเม่น้อย
กว่าฬ1.6ฬ๗๘่ฬละมีทคนลยีพิ่มสัญญาณนาีกาเด้฿นกรณีที่
ต้อง฿ช้ความสามารถ฿นการประมวลผลสูงฬจ้านวนฬ1ฬหน่วย
ูฬประมวลผลกลางฬิ๓PUีฬมีหน่วยความจ้า
บบฬ๓acheฬMemorืฬรวม฿นระดับฬิLeิelีฬดียวกันฬขนาดเม่
น้อยกว่าฬ6ฬM๒
ูฬมีหน่วยประมวลผลพื่อสดงภาพฬดยมีคุณลักษณะอย่าง฿ด
อย่างหนึ่งฬหรือดีกว่าฬดังนีๅ
ฬฬ1ีฬมีหน่วยประมวลผลพื่อสดงภาพติดตัๅงอยู่บนผงวงจรหลักที่
ความสามารถ฿นการ฿ช้หน่วยความจ้ายกจากหน่วยความจ้าหลัก
ขนาดเม่น้อยกว่าฬ2ฬ๗๒
ฬฬฬ2ีฬมีหน่วยประมวลผลพื่อสดงภาพที่มีความสามารถ฿นการ฿ช้
หน่วยความจ้าหลัก฿นการสดงภาพขนาดเม่น้อยกว่าฬ2ฬ๗๒ฬ
ูฬมีหน่วยความจ้าหลักฬิR๑MีฬชนิดฬDDR4ฬหรือดีกว่าฬมีขนาดเม่
น้อยกว่าฬ4ฬ๗๒
ูฬมีหน่วยจัดก็บข้อมูลชนิดฬS๑T๑ฬหรือดีกว่าฬขนาดความจุเม่น้อย
กว่าฬ1ฬT๒ฬหรือฬชนิดฬSolidฬStateฬ๔riิeฬขนาดความจุเม่น้อย
กว่าฬ120ฬ๗๒ฬจ้านวนฬ1ฬหน่วย
ูมีฬ๔V๔ูRWฬหรือดีกว่าฬบบติดตัๅงภาย฿นฬิ๙nternalีฬหรือภาย
นอกฬิ๕ึternalีฬจ้านวนฬ1ฬหน่วยฬ
ูฬมีช่องชื่อมต่อระบบครือข่ายฬิNetีorkฬ๙nterfaceีฬ
บบฬ10/100/1000ฬ๒aseูTฬหรือดีกว่าฬจ้านวนเม่น้อยกว่าฬ1
ฬช่อง
ูฬมีช่องชื่อมต่อฬิ๙nterfaceีฬบบฬUS๒ฬ2.0ฬหรือดีกว่าฬเม่น้อย
กว่าฬ3ฬช่องฬ
ูฬมีป้นพิมพຏละมาสຏ
ูฬมีจอสดงภาพ฿นตัวฬละมีขนาดเม่น้อยกว่าฬ21ฬนิๅวฬความ
ละอียดบบฬ๖๘๔ฬิ1920ฬึฬ1080)
ูฬสามารถ฿ช้งานฬWiู๖iฬิ๙๕๕๕ฬ802.11bุฬgุฬnุฬacีฬ
ละฬBluetooth

หน้า ๊ ไโ/แใ้

หน้า ๊ ไใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย

รวม

800,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

774,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

670,000 บาท

ครงการดับพลิงขัๅนต้นละอพยพหนีเฟ

จ้านวน

20,000 บาท

ครงการป้องกันการบาดจ็บทางถนน (RTI)

จ้านวน

50,000 บาท

ครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลป฿หม่

จ้านวน

100,000 บาท

ครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลสงกรานตຏ

จ้านวน

100,000 บาท

ครงการพ่อบ้านม่บ้านดับพลิง

จ้านวน

30,000 บาท

ครงการอบรมจิตอาสา

จ้านวน

250,000 บาท

ครงการอบรม฿ห้ความรู้฿นการป้องกันละ
ก้เขปัญหายาสพติด

จ้านวน

20,000 บาท

ครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร.
ต้าบลกวางจน

จ้านวน

50,000 บาท

ครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย

จ้านวน

50,000 บาท

รวม

104,000 บาท

วัสดุครื่องต่งกาย

จ้านวน

13,000 บาท

วัสดุครื่องดับพลิง

จ้านวน

91,000 บาท

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ

ค่าวัสดุ

นๅ้ายาฟมดับพลิงฬขนาดฬ20ฬลิตร
จ้านวนฬ4ฬถังโละฬ7,500ฬฬบาท
สายดับพลิงฬขนาดฬ1.5ฬนิๅวฬข้อต่อขนาด
1.5ฬนิๅวฬจ้านวนฬ1ฬส้น
สายดับพลิงฬขนาดฬฬ2.5ฬนิๅวฬข้อต่อขนาด
2.5ฬนิๅวฬจ้านวนฬ1ฬส้น
ถังดับพลิงคมีชนิดฬ๑๒๓ฬขนาดฬ5ฬปอนดຏ
จ้านวนฬ20ฬถัง

หน้า ๊ ไไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งบลงทุน

รวม

21,000 บาท

รวม

21,000 บาท

จ้านวน

21,000 บาท

งบงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

งินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จ้านวน

5,000 บาท

รวม

7,859,852 บาท

รวม

6,284,422 บาท

รวม

6,284,422 บาท

จ้านวน

3,859,776 บาท

ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏส้านักงาน
จัดซืๅอครื่องปรับอากาศ ขนาด แใเเเ BTU ิห้องวิทยุี

งินอุดหนุนองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครงการฝຄกซ้อมผนป้องกันละบรรทา
สาธารณภัยของกลุ่มซนนิ่งที่ 11
ผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ูฬพื่อจ่ายป็นงินดือนพนักงานส่วนต้าบลฬฬดังนีๅ
(1ีฬฬต้าหน่งฬฬผู้อ้านวยการกองการศึกษาฬฬจ้านวนฬฬ1ฬฬอัตรา
(2ีฬฬต้าหน่งฬฬจ้าพนักงานธุรการฬฯฬฬจ้านวนฬฬ1ฬฬอัตรา
(3ีฬฬต้าหน่งฬฬพนักงานครูฬฬจ้านวนฬฬ9ฬฬอัตรา
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการดังนีๅ
(1ีฬฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งิน
ประยชนຏตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายเด้ฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว
ฬ138ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องซักซ้อมนวทางการ
ค้านวณภาระค่า฿ช้จ่าย฿นด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ ไๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินประจ้าต้าหน่ง

จ้านวน

42,000 บาท

จ้านวน

378,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าประจ้าต้าหน่งพนักงานส่วนต้าบลฬจ้านวนฬ1
ฬอัตรา
(1ีฬต้าหน่งฬผู้อ้านวยการกองการศึกษา
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งิน
ประยชนຏตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายเด้ฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว
ฬ138ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องซักซ้อมนวทางการ
ค้านวณภาระค่า฿ช้จ่าย฿นด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งินวิทยฐานะ
ูฬพื่อจ่ายป็นงินวิทยฐานะพนักงานครูฬจ้านวนฬ9ฬอัตราฬดังนีๅ
(1ีฬต้าหน่งครูฬคศ.2ฬจ้านวนฬ9ฬอัตราฬดือนละฬ3,500
ฬบาทฬจ้านวนฬ12ฬดือน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งิน
ประยชนຏตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายเด้ฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว
ฬ138ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องซักซ้อมนวทางการ
ค้านวณภาระค่า฿ช้จ่าย฿นด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(3ีฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬศธ.0206.7/วฬ8ฬลว.ฬ22ฬพฤษภาคมฬ2558
ฬรื่องพระราชบัญญัติงินดือนฬงินวิทยฐานะฬละงินประจ้า
ต้าหน่งข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา

หน้า ๊ ไๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

จ้านวน

1,764,646 บาท

จ้านวน

240,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1ีฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
(2ีฬต้าหน่งฬผู้ช่วยหัวหน้าศูนยຏพัฒนาด็กล็กฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
(3ีฬต้าหน่งฬผู้ช่วยครูผู้ดูลด็กฬจ้านวนฬ7ฬอัตรา
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/ว
ฬ2786ฬลงวันที่ฬ8ฬพฤษภาคมฬ2562
(2ีฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว
ฬ138ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องซักซ้อมนวทางการ
ค้านวณภาระค่า฿ช้จ่าย฿นด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1ีฬต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
(2ีฬต้าหน่งฬผู้ช่วยศูนยຏพัฒนาด็กล็กฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
(3ีฬต้าหน่งฬผู้ช่วยครูผู้ดูลด็กฬจ้านวนฬ7ฬอัตรา
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/ว
ฬ2786ฬลงวันที่ฬ8ฬพฤษภาคมฬ2562
(2ีฬหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/ว
ฬ138ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องซักซ้อมนวทางการ
ค้านวณภาระค่า฿ช้จ่าย฿นด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ ไ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่องคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฬจ้านวนฬฬ256,830ฬฬบาท
ูฬฬพื่อจ่ายป็นประยชนຏตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษฬิงิน
บนัสีฬ฿ห้ก่หนักงานส่วนต้าบลฬลูกจ้างประจ้าฬพนักงานจ้างฬป็น
งินฬ250,630ฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนดงิน
ประยชนຏตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นป็นงิน
รางวัลประจ้าปก่พนักงานท้องถิ่น฿ห้ป็นรายจ่ายอื่นขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2557
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนคณะกรรมการตรวจประมินผล
งานพนักงานครูละบุคลากรทางการศึกษาพื่อ฿ห้มีหรือลื่อน
วิทยฐานะฬป็นงินฬ6,200ฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนดงิน
ประยชนຏตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นป็นงิน
รางวัลประจ้าปก่พนักงานท้องถิ่น฿ห้ป็นรายจ่ายอื่นขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2557
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

1,383,030 บาท

รวม

562,230 บาท

จ้านวน

256,830 บาท

หน้า ๊ ไ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

80,400 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการฬ฿ห้ก
พนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้างฬที่ปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬดังนีๅ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.4/วฬ1562ฬลงวัน
ที่ฬ15ฬพฤษภาคมฬ2550ฬรื่องฬการบิกจ่ายค่าตอบทนการปฏิบัติ
งานนอกวลาราขการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าช่าบ้าน
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าช่าบ้านฬค่าช่าซืๅอฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลผู้มี
สิทธิบิกค่าช่าบ้านเด้ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยก้าหนด
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าข่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2548
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นิฉบับที่ฬ2ีฬพ.ศ.ฬ2551
(3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นิฉบับที่ฬ3ีฬพ.ศ.ฬ2559
(4ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นิฉบับที่ฬ4ีฬพ.ศ.ฬ2562
(5ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ5862ฬลงวัน
ที่ฬ12ฬตุลาคมฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏละวิธีการกี่ยวกับการบิก
จ่ายงินค่าช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ ไ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

จ้านวน

220,000 บาท

รวม

584,800 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นงินช่วยหลือการศึกษาบุตร฿ห้ก่พนักงานส่วน
ต้าบลฬ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬพระราชกฤษฎีกางินสวัสดิการกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรฬพ.ศ.ฬ2562
(2ีฬหนังสือกรมบัญชีกลางฬด่วนที่สุดฬที่ฬกคฬ0408.5/วฬ22ฬลงวัน
ที่ฬ12ฬมกราคมฬ2561ฬรื่องฬประภทละอัตราค่าล่ารียน฿น
สถานศึกษาของอกชนประภทอาชีวะศึกษา
(3ีฬหนังสือกรมบัญชีกลางฬด่วนที่สุดฬที่ฬกคฬ0422.3/วฬ257ฬลงวัน
ที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬประภทละอัตรางินบ้ารุงการศึกษา
ละค่าล่ารียน
ค่าใช้สอย

หน้า ๊ ๅเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างหมาบริการ

จ้านวน

369,800 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าย็บปกหนังสือฬค่าข้าล่มหนังสือฬค่าจ้าง
หมาบริการต่างฬโฬิค่าจ้างหมาคนงานฬค่าจ้างหมาจัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธຏต่างฬโีฬค่าฆษณาละผยพร่วารสารฬปฏิทิน
ประจ้าปละสื่อสิ่งพิมพຏต่างฬโ
ูค่าติดตัๅงสัญญาณีifiฬจ้านวนฬ6ฬจุดฬจุดละฬ5,400ฬบาทฬป็น
งินฬ32,400ฬบาทฬมีคุณลักษณะดัังนีฬ
ูสามารถ฿ช้งานตามมาตรฐานฬิ๙๕๕๕ฬ802.11bุgุnุacีฬเด้ป็น
อย่างน้อย
ูสามารถท้างานที่คลื่นความถี่2.4ฬ๗๘่ฬฬละฬ5ฬ๗๘่
ูสามารถข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานฬWP๑ฬละฬWPA2ฬเด้ป็น
อย่างน้อย
ูมีช่องชื่อมต่อระบบครือข่ายฬิNetีorkฬ๙nterfaceีฬ
บบ10/100/1000ฬ๒aseฬูTฬหรือดีกว่าฬจ้านวนเม่น้อยกว่าฬ1
ฬช่องฬ
ูสามารถท้างานเด้ตามมาตรฐานฬ๙๕๕๕ฬ802.3afฬ
หรือ๙๕๕๕ฬ802.3atฬิpoีerฬoิerฬ๕thernetี
ูสามารถบริหารจัดการอุปกรณຏผ่านทางปรกรมฬWeb
ฬbroีserฬเด้
ฺ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดัง
นีๅฬ
(1ีฬกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ7120ฬลงวัน
ที่ฬ9ฬธันวาคมฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏการบิกจ่ายค่าจ้าง
หมาบริการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬ
(2ีฬพรบ.จัดซืๅอจัดจ้างละบริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560ฬ
(3ีฬระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560ฬ
ฬิ4ีฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0803.3/วฬ1916ฬลงวันที่ฬ19
ฬกันยายนฬ2560ฬรื่องฬการอนุมัติยกว้น฿ห้ช่าหรือการจ้างที่
ต้องกระท้าต่อนื่อง฿นปงบประมาณ฿หม่ฬต่เม่อาจลงนาม฿น
สัญญาเด้ทันฬมีผลย้อนหลังฬ
(5ีฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1859ฬลงวันที่ฬ13
ฬกันยายนฬ2560ฬรื่องฬการช่าหรือการจ้างหมาบริการที่มีความ
จ้าป็นต่อนื่อง

หน้า ๊ ๅแ/แใ้

หน้า ๊ ๅโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าลีๅยงรับรองหน่วยงานราชการฬติดต่อ
ราชการฬตรวจงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาลฬคณะศึกษาดูงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดัง
นีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2381ฬลงวัน
ที่ฬ28ฬกรกฎาคมฬ2548ฬรื่องฬการตัๅงงบประมาณละการบิกจ่าย
งินค่ารับรองหรือค่ารับรองขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการลงทะบียนฝຄกอบรมละสัมมนา
ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการลงทะบียนฬ฿นการข้ารับการฝຄก
อบรมละสัมมนาฬของพนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้าง
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดัง
นีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละข้ารับการฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557ฬ
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน้า ๊ ๅใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบลละพนักงานจ้าง

จ้านวน

30,000 บาท

จ้านวน

150,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการฬช่นฬค่าที่พักฬค่า
พาหนะฬค่าบีๅยลีๅยงฬลค่า฿ช้จ่ายอื่นโฬ฿นการดินทางเป
ราชการฬของพนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้าง
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดัง
นีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละข้ารับการฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557ฬ
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าซ่อมซมบ้ารุงทรัพยຏสินพื่อ฿ห้สามารถ฿ช้งานเด้
ปกติฬช่นฬอาคารศูนยຏพัฒนาด็กล็กฬรัๅวฬห้องนๅ้า
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดัง
นีๅฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬ
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1555ฬลงวัน
ที่ฬ22ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช่จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้สอย
วัสดุฬละค่าสาธารณูปภค

หน้า ๊ ๅไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่อง฿ช้ส้านักงานต่างฬโฬพื่อ฿ช้฿นงาน
กองการศึกษาฬศาสนาละ
วัฒนธรรมฬช่นฬกระดาษฬปากกาฬครื่องย็บกระดาษฬครื่องจาะ
กระดาษฬสมุดประวัติข้าราชการฬธงชาติฬพระบรมฉายา
ลักษณຏฬตรายางฬซองกระดาษฬซองจดหมายฬนๅ้าดื่มฬฯลฯฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ3749ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัด
ท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วน
มากฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
(3ีฬหนังสอกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
(4ีฬหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
(5ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวัน
ที่ฬ1ฬกุมภาพันธຏฬ2562
(6ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
ฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬิ7ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2016
ฬลงวันที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562

รวม

130,000 บาท

จ้านวน

70,000 บาท

หน้า ๊ ๅๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุงานบ้านงานครัว
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุงานบ้านงานครัวฬช่นฬเม้กวาดฬถ้วย
ชามฬช้อนส้อมฬก้วนๅ้าฬจานรองฬถาดฬกระติกนๅ้าฬนๅ้ายาล้าง
จานฬนๅ้ายาล้างห้องนๅ้าฬฯลฯ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติระบียบละหนังสือค้าสั่ง
การฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ3749ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัด
ท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วน
มากฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
(3ีฬหนังสอกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
(4ีฬหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
(5ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวัน
ที่ฬ1ฬกุมภาพันธຏฬ2562
(6ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวัน
ที่ฬ24ฬมกราคมฬ2561
(7ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2016ฬลงวัน
ที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562

จ้านวน

40,000 บาท

หน้า ๊ ๅๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุคอมพิวตอรຏ

จ้านวน

20,000 บาท

รวม

106,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดซืๅอวัสดุ
คอมพิวตอรຏฬช่นฬอุปกรณຏบันทึกข้อมูลฬป้นพิมพຏฬสายคบิลฬมน
บอรຏดฬมาสຏฬครื่องอ่านละบันทึกข้อมูลบบต่างฬโฬปรกรม
คอมพิวตอรຏฬตลับหมึกผงส้าหรับครื่องพิมพຏบบลซอรຏฬฯลฯ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ3749ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัด
ท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วน
มากฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
(3ีฬหนังสอกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
(4ีฬหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
(5ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวัน
ที่ฬ1ฬกุมภาพันธຏฬ2562
ค่าสาธารณูปภค
ค่าเฟฟ้า
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าเฟฟ้าส้าหรับศูนยຏพัฒนาด็กล็กฬ6ฬห่ง
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่
สุดฬที่ฬมทฬ0810.8/วฬ1529ฬลงวันที่ฬ3ฬสิงหาคมฬ2560
(2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่
สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1846ฬลงวันที่ฬ12ฬกันยายนฬ2560
(3ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8
/วฬ2217ฬลงวันที่ฬ19ฬตุลาคมฬ2560
(4ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ2009ฬลงวันที่ฬ23ฬพฤษภาคมฬ2562

หน้า ๊ ๅ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่านๅ้าประปา ค่านๅ้าบาดาล

จ้านวน

20,000 บาท

จ้านวน

36,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่านๅ้าประปาฬค่านๅ้าบาดาลฬส้าหรับศูนยຏพัฒนาด็ก
ล็ก฿นต้าบลฬฯลฯ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่
สุดฬที่ฬมทฬ0810.8/วฬ1529ฬลงวันที่ฬ3ฬสิงหาคมฬ2560
(2ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่
สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1846ฬลงวันที่ฬ12ฬกันยายนฬ2560
(3ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8
/วฬ2217ฬลงวันที่ฬ19ฬตุลาคมฬ2560
(4ีฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0810.8/ว
ฬ2009ฬลงวันที่ฬ23ฬพฤษภาคมฬ2562
ค่าบริการสื่อสารละทรคมนาคม
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่ายกี่ยวกับการ฿ช้ระบบอินตอรຏน็ตฬรวมถึงอิน
ทอรຏน็ตการຏดละค่าสื่อสารอื่นฬโฬละค่า฿ช้จ่ายพื่อ฿ห้เด้฿ช้
บริการดังกล่าวละค่า฿ช้จ่ายที่กิดขึๅนกี่ยวกับการ฿ช้บริการ
หรือพื่อจ่ายป็นค่าบริการฬีifiฬรายดือนของฬศพด.ฬ6ฬห่งฬดือน
ละฬฬ500ฬฬบาท
ฬูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดัง
นีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน้า ๊ ๅ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ

รวม

192,400 บาท

รวม

192,400 บาท

จ้านวน

47,400 บาท

ครุภัณฑຏส้านักงาน
จัดซืๅอตู้บานลื่อน ไ ฟุต บนกระจกล่างทึบ
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอตู้บานลื่อนฬ4ฬฟุตบนกระจกล่าง
ทึบฬจ้านวนฬ6ฬหลังฬโฬละฬ7,900ฬบาทฬฬดยมีคุณลักษณะฬดังนีๅฬ
ูฬตู้บานลื่อนฬ4ฬฟุตฬบนกระจกล่างทึบฬขนาดฬ121x45x183ฬซม.
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬสืบราคาจากท้องตลาดฬนื่องจากเม่มี
ก้าหนด฿นมาตรฐานครุภัณฑຏ
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพื่อติมครัๅง
ที่ฬ2/2563ฬฬหน้าที่ฬฬ94ฬล้าดับที่ฬ16

หน้า ๊ ๅ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
จัดซืๅอคอมพิวตอรຏ all in one จ้านวน ๅ ครื่อง

จ้านวน

85,000 บาท

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ Multifunction บบหมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึกพิมพຏ จ้านวน
(Ink tank Printer) จ้านวน ๆ ครื่อง

45,000 บาท

พื่อจัดซืๅอคอมพิวตอรຏส้านักงานฬฬ๑llฬ๙nฬOneฬฬส้าหรับงานส้านัก
งานฬฬจ้านวนฬฬ5ฬฬครื่องฬโฬละฬ17,000ฬฬบาทฬฬดยมี
คุณลักษณะฬฬดังนีๅ
ูฬมีหน่วยประมวลผลกลางฬฬิ๓PUีฬฬเม่น้อยกว่าฬ2ฬกน
หลักฬิ2ฬ๓oreีฬดยมีความร็วสัญญาณนาฬิกาพืๅนฐานเม่น้อย
กว่าฬฬ2.2ฬ๗๘่ฬฬจ้านวนฬฬ1ฬฬหน่วย
ูฬหน่วยประมวลผลกลางฬิ๓PUีฬมีหน่วยความจ้า
บบฬ๓acheฬMemorืฬรวม฿นระดับฬิLeิelีฬดียวกันขนาดเม่
น้อยกว่าฬ4ฬM๒
ูฬมีหน่วยความจ้าหลักฬิR๑MีฬชนิดฬDDR4ฬหรือดีกว่าฬมีขนาดเม่
น้อยกว่าฬ4ฬ๗๒
ูฬมีหน่วยจัดก็บข้อมูลฬชนิดฬS๑T๑ฬหรือดีกว่าฬขนาดความจุเม่
น้อยกว่าฬ1ฬT๒ฬหรือชนิดฬSolidฬStateฬ๔riิeฬขนาดเม่น้อย
กว่าฬ250ฬ๗๒ฬจ้านวนฬ1ฬหน่วย
ูฬมีฬ๔V๔ูRWฬหรือดีกว่าฬบบติดตัๅงภาย฿นฬิ๙nternalีฬหรือภาย
นอกฬฬิ๕ึternalีฬฬจ้านวนฬ1ฬหน่วย
ูฬมีช่องชื่อมต่อระบบครือข่ายฬิNetีorkฬ๙nterfaceีฬ
บบฬ10/100/1000๒aseูTฬหรือดีกว่าฬจ้านวนเม่น้อยกว่าฬ1ฬช่อง
ูฬมีช่องชื่อมต่อฬฬิ๙nternetีฬฬบบฬUS๒ฬ2.0ฬฬหรือดีกว่าฬเม่น้อย
กว่าฬ3ฬช่อง
ูฬมีป้นพิมพຏละมาสຏ
ูฬมีจอสดงภาพ฿นตัวฬฬละมีขนาดเม่น้อยกว่าฬ21ฬนิๅวฬความ
ละอียดบบฬฬ๖๘๔ฬิ1920*1080)
ูฬสามารถ฿ช้งานฬWiู๖iฬิ๙๕๕๕802.00bุฬgุฬnุฬacีฬ
ละฬBluetooth
ป็นเปตามกณฑຏราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานการจัดหา
อุปกรณຏละระบบคอมพิวตอรຏฉบับดือนพฤษภาคมฬ2563

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่องพิมพຏฬMultifunctionฬบบฉีดหมึก
พร้อมติดตัๅงถังหมึกพิมพຏฬิ๙nkฬTankฬPrinterีฬจ้านวนฬ6ฬครื่องฬโ
ฬละฬฬ7,500ฬฬบาทฬฬป็นงินฬ45,000ฬบาทฬฬดยมีคุณลักษณะฬดังนีๅ
ูฬป็นอุปกรณຏที่มีความสามารถป็นฬPrinterุฬ๓opierุฬScannerฬ
ละฬ๖aึฬภาย฿นครื่องดียวกัน
ูฬป็นครื่องพิมพຏบบฉีดหมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึก
พิมพຏฬิ๙nkฬTankฬPrinterีฬจากรงงานผู้ผลิต
ูฬมีความละอียด฿นการพิมพຏเม่น้อยกว่าฬ1,200x1,200ฬdpi
ูฬมีความร็ว฿นการพิมพຏขาวด้าส้าหรับกระดาษฬA4ฬเม่น้อย
กว่าฬ27ฬหน้าต่อนาทีฬิppmีฬหรือฬ8.8ฬภาพต่อนาทีฬิipm)
ูฬมีความร็ว฿นการพิมพຏสีส้าหรับกระดาษฬA4ฬเม่น้อยกว่าฬ15
ฬหน้าต่อนาทีฬิppmีฬหรือฬ5ฬภาพต่อนาทีฬิipm)
ูฬสามารถสกนอกสารฬขนาดฬA4ฬิขาวูด้าีฬเด้
ูฬมีความละอียด฿นการสกนสูงสุดเม่น้อยกว่าฬ1,200x600
ฬหรือฬ600x1,200ฬdpi
ูฬมีถาดป้อนอกสารอัตนมัติฬิ๑utoฬ๔ocumentฬ๖eedี
ูฬสามารถ่ายส้านาอกสารเด้ทัๅงสีละขาวด้า
ูฬสามารถท้าส้านาเด้สูงสุดเม่น้อยกว่าฬ99ฬฬส้านา
ูฬสามารถย่อละขยายเด้ฬ25ฬถึงฬ400ฬปอรຏซ็นตຏ
ูฬมีช่องชื่อมต่อฬิ๙nterfaceีฬบบฬUS๒ฬ2.0ฬหรือดีกว่าฬจ้านวนเม่
น้อยกว่าฬ1ฬช่อง
ูฬมีช่องชื่อมต่อระบบครือข่ายฬิNetีorkฬ๙nterfaceีฬฬ
บบฬ10/100ฬ๒aseูTฬหรือดีกว่าฬจ้านวนเม่น้อยกว่าฬ1ฬช่องหรือ
สามารถ฿ช้งานผ่านครือข่ายเร้สายฬWiู๖iฬิ๙๕๕๕ฬ802.11bุฬgุฬnีฬ
เด้
ูฬมีถาด฿ส่กระดาษเด้เม่น้อยกว่าฬ100ฬผ่นฬฬสามารถ฿ช้เด้
กับฬA4ุฬLetterุฬLegalฬละฬCustom
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬ
ูฬป็นเปตามกณฑຏราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานการจัดหา
อุปกรณຏละระบบคอมพิวตอรຏฬฉบับดือนพฤษภาคมฬ2563ฬกระ
ทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพื่อติมครัๅง
ที่ฬ2/2563ฬฬหน้าที่ฬฬ94ฬล้าดับที่ฬ16ฬ

หน้า ๊ ๆเ/แใ้

หน้า ๊ ๆแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ จ้านวน ๆ ครื่อง

จ้านวน

15,000 บาท

รวม

8,656,756 บาท

งบด้านินงาน

รวม

4,160,556 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,675,985 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่องส้ารองเฟฟ้าฬขนาดฬ800๑Vฬ
จ้านวนฬ6ฬครื่องฬโฬละฬฬ2,500ฬบาทฬดยมีคุณลักษณะฬดังนีๅ
ูฬมีก้าลังเฟฟ้าด้านนอกเม่น้อยกว่าฬ800๑Vฬิ480ฬWattsี
ูฬสามารถส้ารองเฟฟ้าเด้เม่น้อยกว่าฬ15ฬนาที
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้
ูฬป็นเปตามกณฑຏราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานการจัดหา
อุปกรณຏละระบบคอมพิวตอรຏฬฉบับดือนพฤษภาคมฬ2563ฬกระ
ทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพื่อติมครัๅง
ที่ฬ2/2563ฬฬหน้าที่ฬฬ94ฬล้าดับที่ฬ16
งานระดับก่อนวัยรียนละประถมศึกษา

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ครงการกิจกรรมต้านยาสพติดภาย฿นสถานศึกษา
ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานฬดยมีค่า฿ช้จ่ายประกอบ
ด้วยฬค่าป้ายฬค่าวัสดุอุปกรณຏ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2ีฬพ.ร.บ.ฬการศึกษาห่งชาติฬพ.ศ.ฬ2542ฬหมวดฬ4ฬ
(3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานการจัดการข่งขันกีฬาละส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1ฬข้อฬ7
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬถึงฬพ.ศ.ฬ2565
ีฬหน้าที่ฬ69ฬล้าดับที่ฬ44

หน้า ๊ ๆโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการจัดงานวันด็กห่งชาติ

จ้านวน

50,000 บาท

จ้านวน

2,000 บาท

ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานฬช่นฬงานวันด็กห่งชาติฬดยมี
ค่า฿ช้จ่ายประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าวัสดุอุปกรณຏ
ูฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2ีฬพ.ร.บฬการศึกษาห่งชาติฬพ.ศ.ฬ2542ฬหมวดฬ4ฬ
(3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานการจัดการข่งขันกีฬาละส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1ฬข้อฬ7
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬถึงฬพ.ศ.ฬ2565
ีฬหน้าที่ฬ70ฬล้าดับที่ฬ53
ครงการฝຄกซ้อมผนการป้องกันด็กติด฿นรถยนตຏ
ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานฬดยมีค่า฿ช้จ่ายประกอบ
ด้วยฬค่าป้ายฬค่าวัสดุอุปกรณຏ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ฬิ2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานการจัดการข่งขันกีฬาละส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1ฬข้อฬ7
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพื่อติมครัๅง
ที่ฬ2/2563ฬฬหน้าที่ฬฬ94ฬล้าดับที่ฬ16

หน้า ๊ ๆใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการวันวิทยาศาสตรຏ

จ้านวน

20,000 บาท

จ้านวน

486,390 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานฬช่นฬดยมีค่า฿ช่จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าวัสดุอุปกรณຏ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬ
(2ีฬพ.ร.บฬการศึกษาห่งชาติฬพ.ศ.ฬ2542ฬหมวดฬ4ฬ
(3ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานการจัดการข่งขันกีฬาละส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1ฬข้อฬ7
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬถึงฬพ.ศ.ฬ2565
ีฬหน้าที่ฬ69ฬล้าดับที่ฬ47
ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษาฬศูนยຏ
พัฒนาด็กล็กฬ6ฬห่งฬฬจ้านวนฬฬ211ฬคนฬโฬละฬ1,700ฬบาทฬป็น
งินฬฬ358,700ฬฬบาทฬฬมีดังนีๅ
ฬ ิ1ีฬครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษาฬศพด.บ้านบัวพัก
กวียนฬด็กจ้านวนฬ36ฬคนฬโละฬ1,700ฬบาทฬป็นงินฬ61,200
ฬบาทฬ
(2ีฬครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษาฬศพด.บ้านหนองกุงฬด็ก
จ้านวนฬ55ฬคนฬโละฬ1,700ฬบาทฬป็นงินฬ93,500ฬบาทฬ
(3ีฬครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษาฬศพด.บ้านดอนจ้าปาฬด็ก
จ้านวนฬ41ฬคนฬโละฬ1,700ฬบาทฬป็นงินฬ69,700ฬบาทฬ
(4ีฬครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษาฬศพด.วัดฝอฝงฬด็ก
จ้านวนฬ36ฬคนฬโละฬ1,700ฬบาทฬป็นงินฬ61,200ฬบาทฬ
(5ีฬครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษาฬศพด.วัดจดียຏฬด็ก
จ้านวนฬ20ฬคนฬโละฬ1,700ฬบาทฬป็นงินฬ34,000ฬบาทฬ
(6ีฬครงการจัดซืๅอวัสดุทางการศึกษาฬศพด.วัดราษฎรຏสามัคคีฬด็ก
จ้านวนฬ23ฬคนฬโละฬ1,700ฬบาทฬป็นงินฬ39,100ฬบาท
ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดการศึกษาส้าหรับศูนยຏพัฒนา
ด็กล็กฬิค่าครื่องบบนักรียนฬค่าหนังสือรียนฬค่าอุปกรณຏการ
รียนฬละค่ากิจกรรมพัฒนาผู้รียนีฬิส้าหรับด็กอายุฬ3ฬ–ฬ5

หน้า ๊ ๆไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ฬปีฬจ้านวนฬ113ฬคนฬโฬละฬ1,130ฬบาทฬป็นงินฬ127,690
ฬบาทฬดังนีๅ
(1ีฬครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฬพื่อ฿ช้
จ่าย฿นการจัดการศึกษาฬส้าหรับฬศพด.บ้านบัวพักกวียนฬด็ก
จ้านวนฬ15ฬคนฬโฬละฬฬ1,130ฬฬบาทฬฬป็นงินฬฬ16,950ฬฬบาท
(2ีฬครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฬพื่อ฿ช้
จ่าย฿นการจัดการศึกษาฬส้าหรับฬศพด.บ้านหนองกุงฬด็ก
จ้านวนฬ29ฬคนฬโฬละฬฬ1,130ฬฬบาทฬฬป็นงินฬฬ32,770ฬฬบาท
(3ีฬครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฬพื่อ฿ช้
จ่าย฿นการจัดการศึกษาฬส้าหรับฬศพด.บ้านดอนจ้าปาฬด็ก
จ้านวนฬ25ฬคนฬโฬละฬฬ1,130ฬฬบาทฬฬป็นงินฬฬ28,250ฬฬบาท
(4ีฬครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฬพื่อ฿ช้
จ่าย฿นการจัดการศึกษาฬส้าหรับฬศพด.วัดฝอฝงฬด็กจ้านวนฬ23
ฬคนฬโฬละฬฬ1,130ฬฬบาทฬฬป็นงินฬฬ25,990ฬฬบาท
(5ีฬครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฬพื่อ฿ช้
จ่าย฿นการจัดการศึกษาฬส้าหรับฬศพด.วัดจดียຏฬด็กจ้านวนฬ10
ฬคนฬโฬละฬฬ1,130ฬฬบาทฬฬป็นงินฬฬ11,300ฬฬบาท
(6ีฬครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฬพื่อ฿ช้
จ่าย฿นการจัดการศึกษาฬส้าหรับฬศพด.วัดราษฎรຏสามัคคีฬด็ก
จ้านวนฬ11ฬคนฬโฬละฬฬ1,130ฬฬบาทฬฬป็นงินฬฬ12,430ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬ
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/ว2786
ฬลงวันที่ฬ8ฬพฤษภาคมฬฬ2562
(3ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/วฬ3924ฬลงวันที่ฬ8
ฬกรกฎาคมฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบประมาณราย
จ่ายรองรับงินอุดหนุนทั่วเปด้านการศึกษาขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬประจ้าปงบประมาณฬพ.ศ.ฬ2565ฬ
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬถึงฬพ.ศ.ฬ2565ีฬพิ่ม
ติมฬครัๅงที่ฬ2ฬ/2563ฬหน้าที่ฬ141ฬล้าดับที่ฬ7
ครงการสนับสนุนค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. ๆ ห่ง

จ้านวน

1,085,595 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฬศูนยຏพัฒนาด็ก
ล็กฬ6ฬห่งฬครงการอาหารกลางวันฬิด็กล็กฬ211ฬคนฬโฬละฬ21
ฬบาทฬจ้านวนฬ245ฬวันีฬดังนีๅ
(1ีฬครงการอาหารกลางวันฬศพด.บ้านบัวพักกวียนฬจ้านวนฬฬ36
ฬฬคนฬฬป็นงินฬฬ185,220ฬฬบาท
ฬ ิ2ีฬครงการอาหารกลางวันฬศพด.บ้านหนองกุงฬจ้านวนฬฬ55
ฬฬคนฬฬป็นงินฬฬ282,975ฬฬบาท
(3ีฬครงการอาหารกลางวันฬศพด.บ้านดอนจ้าปาฬจ้านวนฬฬ41
ฬฬคนฬฬป็นงินฬฬ210,945ฬฬบาท
(4ีฬครงการอาหารกลางวันฬศพด.วัดฝอฝงฬจ้านวนฬฬ36
ฬฬคนฬฬป็นงินฬฬ185,220ฬฬบาท
(5ีฬครงการอาหารกลางวันฬศพด.วัดจดียຏฬจ้านวนฬฬ20
ฬฬคนฬฬป็นงินฬฬ102,900ฬฬบาท
(6ีฬครงการอาหารกลางวันฬศพด.วัดราษฎรຏสามัคคีฬจ้านวนฬฬ23
ฬฬคนฬฬป็นงินฬฬ118,335ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬ
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/ว2786
ฬลงวันที่ฬ8ฬพฤษภาคมฬฬ2562
(3ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/วฬ3924ฬลงวันที่ฬ8
ฬกรกฎาคมฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบประมาณราย
จ่ายรองรับงินอุดหนุนทั่วเปด้านการศึกษาขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬประจ้าปงบประมาณฬพ.ศ.ฬ2565ฬ
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬถึงฬพ.ศ.ฬ2565
ีฬหน้าที่ฬ64ฬล้าดับที่ฬ1

หน้า ๊ ๆๅ/แใ้

หน้า ๊ ๆๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการสวมหมวกนิรภัยร้อยปอรຏซ็นตຏ ปลูกฝังการคารพกฎหมาย จ้านวน
สร้างระบียบวินัย

2,000 บาท

ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานฬดยมีค่า฿ช้จ่ายประกอบ
ด้วยฬค่าป้ายฬค่าวัสดุอุปกรณຏ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการฬ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ฬิ2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานการจัดการข่งขันกีฬาละส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1ฬข้อฬ7
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพื่อติมครัๅง
ที่ฬ2/2563ฬฬหน้าที่ฬฬ94ฬล้าดับที่ฬ16
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ูฬพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดซืๅออาหารสริมฬินมีฬส้าหรับ
รงรียนสังกัดฬสพฐ.ฬ7ฬห่งฬฬจ้านวนฬฬ1,011ฬฬคนฬฬป็น
งินฬฬ2,055,565.20ฬฬบาทฬฬิ260ฬฬวันีฬฬดังนีๅ
1.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬร.ร.คุรุราษฎรຏวิ
ยาฬฬจ้านวนฬฬ219ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ445,270.80ฬฬบาท
2.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬร.ร.ชุมชนบ้านบัวพัก
กวียนฬฬจ้านวนฬฬ176ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ357,843.20ฬฬบาท
3.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬร.ร.บ้านกวางจนนน
ทองฬฬจ้านวนฬฬ83ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ168,755.60ฬฬบาท
4.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬร.ร.บ้านดอน
จ้าปาฬฬจ้านวนฬฬ152ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ309,046.40ฬฬบาท
5.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬร.ร.บ้านสวน
อ้อยฬฬจ้านวนฬฬ76ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260

รวม

2,484,571 บาท

จ้านวน

2,484,571 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ154,523.20ฬฬบาท
6.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬร.ร.บ้านหนองกุง
ฬฬจ้านวนฬฬ235ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260ฬฬวันฬฬป็น
งินฬฬ477,802.00ฬฬบาท
7.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬร.ร.บ้านหนองปอ
ดงฬฬจ้านวนฬฬ70ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ142,324.00ฬฬบาท
ูฬพื่อจัดซืๅออาหารสริมฬินมีฬส้าหรับศูนยຏพัฒนาด็กล็กฬ6
ฬห่งฬฬจ้านวนฬ211ฬฬคนฬฬป็นงินฬฬ429,005.20ฬฬบาทฬฬิ260
ฬวันีฬฬดังนีๅ
1.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬศพด.บ้านบัวพัก
กวียนฬฬจ้านวนฬฬ36ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ73,195.20ฬฬบาท
2.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬศพด.บ้านหนองกุง
ฬฬจ้านวนฬฬ55ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260ฬฬวันฬฬป็น
งินฬฬ111,826.00ฬฬบาท
3.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬศพด.บ้านดอน
จ้าปาฬฬจ้านวนฬฬ41ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ83,361.20ฬฬบาท
4.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬศพด.วัดฝอ
ฝงฬฬจ้านวนฬฬ36ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ73,195.20ฬฬบาท
5.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬศพด.วัด
จดียຏฬฬจ้านวนฬฬ20ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ40,664.00ฬฬบาท
6.ฬครงการอาหารสริมฬินมีฬส้าหรับฬศพด.วัดราษฎรຏ
สามัคคีฬฬจ้านวนฬฬ23ฬฬคนฬโฬละฬฬ7.82ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ260
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ46,736.60ฬฬบาท
ูฬงบงินอุดหนุนฬฬงินอุดหนุนส่วนราชการ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินอุดหนุนทั่วเปฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬ

หน้า ๊ ๆ็/แใ้

หน้า ๊ ๆ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/วฬ2786
ฬลงวันที่ฬ8ฬพฤษภาคมฬฬ2562
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬถึงฬพ.ศ.ฬ2565
ีฬหน้าที่ฬ72ฬล้าดับที่ฬ1ฬละฬ2

งบงินอุดหนุน

รวม

4,496,200 บาท

งินอุดหนุน

รวม

4,496,200 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

งินอุดหนุนส่วนราชการ
ครงการค่ายภาษาอังกฤษน่ารู้สู่อาซียน
ูฬครงการค่ายภาษาอังกฤษน่ารู้สู่อาซียนฬฬรงรียนชุมชนบ้านบัว
พักกวียนฬฬป็นงินฬฬ50,000ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.0/วฬ3616ฬลงวันที่ฬ24
ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุด
หนุนขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬ
ูฬผนพัฒนาท้องถิ่นฬพิ่มติมครัๅงที่ฬ2/2563ฬหน้าที่ฬ140ฬข้อฬ1
ครงการค่ายยุวชนรียนรู้การด้านินชีวิต
ูฬครงการค่ายยุวชนรียนรู้การด้านินชีวิตฬฬรงรียนชุมชนบ้าน
บัวพักกวียนฬฬป็นงินฬฬ50,000ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.0/วฬ3616ฬลงวันที่ฬ24
ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุด
หนุนขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬ
ูฬผนพัฒนาท้องถิ่นฬพิ่มติมครัๅงที่ฬ2/2563ฬหน้าที่ฬ140ฬข้อฬ2
ครงการจัดการข่งขันพัฒนาการละทักษะทางวิชาการ

หน้า ๊ ๆ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ูฬครงการจัดการข่งขันพัฒนาการละทักษะทาง
วิชาการฬฬรงรียนบ้านหนองกุงฬฬป็นงินฬฬ50,000ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.0/วฬ3616ฬลงวันที่ฬ24
ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุด
หนุนขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬ
ูฬผนพัฒนาท้องถิ่นฬพิ่มติมครัๅงที่ฬ2/2563ฬหน้าที่ฬ140ฬข้อฬ3
ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักรียนละยาวชน฿นต้าบล
กวางจน

จ้านวน

50,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

ูฬครงการพัฒนาคุณธรรมฬจริยธรรมฬนักรียนละยาวชน฿น
ต้าบลกวางจนฬฬรงรียนคุรุราษฎรຏวิทยาฬฬป็นงินฬฬ50,000
ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.0/วฬ3616ฬลงวันที่ฬ24
ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุด
หนุนขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬ
ูฬผนพัฒนาท้องถิ่นฬพิ่มติมครัๅงที่ฬ2/2563ฬหน้าที่ฬ140ฬข้อฬ4
ครงการร่วมข่งขันกีฬาภาย฿นกลุ่มต้าบลกวางจน
ูฬครงการร่วมข่งขันกีฬาภาย฿นกลุ่มต้าบลกวางจนฬฬรงรียน
บ้านหนองกุงฬฬป็นงินฬฬ50,000ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559
(2ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.0/วฬ3616ฬลงวันที่ฬ24
ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุด
หนุนขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬ
ูฬผนพัฒนาท้องถิ่นฬพิ่มติมครัๅงที่ฬ2/2563ฬหน้าที่ฬ140ฬข้อฬ5

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการอาหารกลางวันนักรียนรงรียน฿นสังกัด สพฐ. ็ รงรียน จ้านวน
ูฬพื่อตัๅงจ่ายป็นงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนรงรียน฿น
สังกัดฬสพฐ.ฬ7ฬห่งฬฬจ้านวนฬฬ1,011ฬฬคนฬโฬละฬ21
ฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ4,246,200ฬฬบาทฬฬดังนีๅ
(1ีฬครงการอาหารกลางวันฬส้าหรับฬร.ร.คุรุราษฎรຏ
วิทยาฬฬจ้านวนฬฬ219ฬฬคนฬโฬละฬฬ21ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ919,800ฬฬบาท
(2ีฬครงการอาหารกลางวันฬส้าหรับฬร.ร.ชุมชนบ้านบัวพัก
กวียนฬฬจ้านวนฬฬ176ฬฬคนฬโฬละฬฬ21ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ739,200ฬฬบาท
(3ีฬครงการอาหารกลางวันฬส้าหรับฬร.ร.บ้านกวางจนนน
ทองฬฬจ้านวนฬฬ83ฬฬคนฬโฬละฬฬ21ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200ฬฬวันฬฬป็น
งินฬฬ348,600ฬฬบาท
(4ีฬครงการอาหารกลางวันฬส้าหรับฬร.ร.บ้านดอน
จ้าปาฬฬจ้านวนฬฬ152ฬฬคนฬโฬละฬฬ21ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200
ฬฬวันฬฬป็นงินฬฬ638,400ฬฬบาท
(5ีฬครงการอาหารกลางวันฬส้าหรับฬร.ร.บ้านสวน
อ้อยฬฬจ้านวนฬฬ76ฬฬคนฬโฬละฬฬ21ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200ฬฬวันฬฬป็น
งินฬฬ319,200ฬฬบาท
(6ีฬครงการอาหารกลางวันฬส้าหรับฬร.ร.บ้านหนองกุง
ฬฬจ้านวนฬฬ235ฬฬคนฬโฬละฬฬ21ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200ฬฬวันฬฬป็น
งินฬฬ987,000ฬฬบาท
(7ีฬครงการอาหารกลางวันฬส้าหรับฬร.ร.บ้านหนองปอ
ดงฬฬจ้านวนฬฬ70ฬฬคนฬโฬละฬฬ21ฬฬบาทฬฬจ้านวนฬฬ200ฬฬวันฬฬป็น
งินฬฬ294,000ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินอุดหนุนทั่วเปฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬฬดังนีๅ
(1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2565ฬฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬ
(2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/วฬ2786
ฬลงวันที่ฬ8ฬพฤษภาคมฬฬ2562
(3ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0816.2/วฬ3924ฬลงวันที่ฬ8
ฬกรกฎาคมฬ2564ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบประมาณราย

หน้า ๊ ็เ/แใ้

4,246,200 บาท

หน้า ๊ ็แ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

จ่ายรองรับงินอุดหนุนทั่วเปด้านการศึกษาขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬประจ้าปงบประมาณฬพ.ศ.ฬ2565ฬ
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬูฬ2565ีฬฬหน้าที่ฬ72
ฬฬล้าดับที่ฬฬ3

ผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นงินดือนพนักงานส่วนต้าบลฬละการปรับปรุงงิน
ดือนจ้านวนฬ2ฬอัตราฬต้าหน่งฬผู้อ้านวยกองสาธารณสุขละสิ่ง
วดล้อมฬระดับต้นฬต้าหน่งฬจ้าพนักงานสาธารณสุขฬตัๅงจ่ายจาก
งินรายเด้ดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป้นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
เด้ฬพ.ศ.2559
หนังสือส้านักงานฬกจ.กท.ละฬก.อบต.ฬที่ฬมท.0809/วฬ138ฬลงวัน
ที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณภาระค่า
฿ช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

3,621,777 บาท

รวม

1,932,677 บาท

รวม

1,932,677 บาท

จ้านวน

647,880 บาท

หน้า ๊ ็โ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินประจ้าต้าหน่ง

จ้านวน

42,000 บาท

จ้านวน

1,098,797 บาท

พื่อจ่ายป็นค่างินประจ้าต้าหน่งผู้อ้านวยการกองสาธารณสุข
ละสิ่งวดล้อมฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือฬที่ฬมทฬ0809.3/ว293ฬลงวันที่ฬ9ฬกุมภาพันธຏฬ2559
ฬรื่องฬมาตรฐานทั่วเปกี่ยวกับอัตรางินดือนละประยชนຏตอบ
ทนอื่นฬิฉบับที่6ีฬละประกาศฬก.อบต.ฬรื่องฬมาตรฐานทั่วเป
กี่ยวกับอัตรางินดือนละวิธีการบิกจ่ายงินดือนละประยชนຏ
ตอบทนอื่นฬิฉบับที่5ีฬละฬประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฬรื่องฬก้าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที่10)
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่ายป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฬจ้านวนฬ9ฬอัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจฬจ้านวนฬ3ฬอัตรา
ต้าหน่งฬพนักงานขับรถขยะฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
ต้าหน่งฬผู้ช่วยพนักงานธุรการฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
พนักงานจ้างทั่วเปฬจ้านวนฬ6ฬอัตรา
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ี หนังสือส้านักงานฬก.จ.ุฬก.ท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.5/ว36
ฬลงวันที่ฬ26ฬสิงหาคมฬ2558ฬรื่องฬประกาศฬก.จ.ุก.ท.ฬละฬก.อบต
.ฬรื่องฬมาตรฐานทั่วเปกี่ยวกับพนักงานจ้าง

หน้า ๊ ็ใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

จ้านวน

144,000 บาท

รวม

1,307,000 บาท

รวม

232,000 บาท

จ้านวน

80,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มการครองชีพชั่วคราว฿ห้ก่พนักงานจ้างชั่ว
คราวฬจ้านวนฬ5ฬอัตรา
ต้าหน่งฬผู้ช่วยพนักงานธุรการฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
ต้าหน่งฬพนักงานขับรถขยะฬจ้านวนฬ2ฬอัตรา
ต้าหน่งฬพนักงานจ้างทั่วเปฬจ้านวนฬ6ฬอัตราฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ี หนังสือส้านักงานฬก.จ.ุก.ท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.3
/ว1372ฬลงวันที่ฬ1ฬกรกฎาคมฬ2558ฬรื่องฬประกาศฬก.จ.ุก.ท
.ฬละฬก.อบต.ฬรื่องฬก้าหนดมาตรฐานทั่วเปกี่ยวกับหลักกณฑຏ
การ฿ห้พนักงานส่วนท้องถิ่นฬลูกจ้างฬละพนักงานจ้างขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเด้รับงินพิ่มการครองชีพชั่วคราวิฉบับที3่ )
งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นประยชนຏตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษฬิงินบนัสีฬ฿ห้
ก่พนักงานส่วนต้าบลฬลูกจ้างประจ้าฬพนักงานจ้าง
ูระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนดงินประยชนຏตอบ
ทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นงินรางวัลประจ้าปก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น฿ห้ป็นรายจ่ายอื่นขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557

หน้า ๊ ็ไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

จ้านวน

30,000 บาท

จ้านวน

102,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

พื่อตัๅงจ่ายป็นค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลา฿ห้ก่พนักงาน
ส่วนต้าบลฬละพนักงานจ้างฬที่มาปฏิบัติงานนอกวลาราชการที่เด้
รับค้าสั่ง฿ห้ปฏิบัติราชการนอกวลาราชการปกติละวันหยุด
ราชการฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.4/ว1562ฬลงวันที่ฬ15
ฬพฤษภาคมฬ2550ฬรื่องฬการบิกจ่ายงินค่าตอบทนการปฏิบัติ
งานนอกวลาราชการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าช่าบ้าน
พื่อจ่ายป็นค่าช่าบ้านฬช่าซืๅอฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลผู้มีสิทธิ
บิกค่าช่าฬเด้ตามที่ระบียบกระทรวงมหาดเทยก้าหนดฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2548
2ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที2่ ีฬพ.ศ.2551
3ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที3่ ีฬพ.ศ.2559
งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
พื่อจ่ายป็นงินช่วยหลือการศึกษาบุตร฿ห้ก่พนักงานส่วน
ต้าบลฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สั่งการดังนีๅ
1.ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินสวัสดิการกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2563

หน้า ๊ ็ๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ
พื่อนจ่ายป็น
1.ค่าจ้าหมารงงานผู้ว่าจ้างฬค่าคนงานจ้างหมารงงานประจ้ารถ
ขยะฬป็นงินฬ580,000ฬบาท
2.ค่าจ้างตักสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฬป็นงินฬ10,000ฬบาท
3.ค่าจ้างหมาจัดท้าป้ายฬสติกกอรຏฬฬค่าย็บปกฬค่าข้าล่มฯลฯ
ฬฬฬป็นงินฬฬ5000ฬบาทฬ
4.ฬค่าจ้างหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฬจ้านวนฬ2ฬคนฬป็น
งินฬ180,000ฬบาทฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅฬ
1ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยที่ฬที่ฬมทฬ0313.4/ว1452ฬลงวัน
ที่ฬ27ฬพฤษภาคมฬ2541ฬรื่องฬการบิกจ่ายค่าจ้างหมาบริการของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อนจ่ายป็นค่าจ้างรงงานผู้ว่าจ้างฬค่าจ้างหมาอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการฬดังนีๅฬ
1ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยที่ฬที่ฬมทฬ0313.4/ว1452ฬลงวัน
ที่ฬ27ฬพฤษภาคมฬ2541ฬรื่องฬการบิกจ่ายค่าจ้างหมาบริการของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

1,015,000 บาท

จ้านวน

775,000 บาท

หน้า ๊ ็ๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ค่า฿ช้จ่าย฿นการลงทะบียนละฝຄกอบรมสัมนา

จ้านวน

20,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า฿ช่จ่าย฿นการลงทะบียน฿นการข้ารับการฝຄกอบรม
ละสัมมนาฬของพนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้าง
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0891.3/ว2826ฬลงวันที่ฬ17
ฬกันยายนฬ2553ฬรื่องฬการด้านินงานละบริการจัดการระบบการ
พทยຏฉุกฉินขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฬฬฬฬฬฬฬ2ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ3842ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องฬชักกช้อมนวทางการจัด
ท้างบประมาณประจ้าปฬพ.ศ.2564ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล
พื่อจ่ายฬป็นค่า
ู ฝຄกอบรมพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขละสิ่งวด
ล้อม
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0891.3/ว2826ฬลงวันที่ฬ17
ฬกันยายนฬ2553ฬรื่องฬการด้านินงานละบริการจัดการระบบการ
พทยຏฉุกฉินขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฬฬฬฬฬฬฬ2ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ3842ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องฬชักกช้อมนวทางการจัด
ท้างบประมาณประจ้าปฬพ.ศ.2564ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

หน้า ๊ ็็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
พื่อจ่ายป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมซมทรัพยຏสินครุภัณฑຏฬช่นรถ
ก็บขยะฬครื่องคอมพิวตอรຏฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือ
ปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0808.2
/ว1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดป็นวัสดุละครุภัณฑຏตามหลักการจ้านกประภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3523
ฬลงวันที่ฬ20ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาประมาณการรายจ่ายประจ้าปฬ฿นลักษณะ
ค่า฿ช้สอยวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
3ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ว1555ฬลงวันที่ฬ22
ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้
สอยฬวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
4ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องชักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬ

จ้านวน

200,000 บาท

หน้า ๊ ็่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
ตัๅงจ่ายป็นค่าจัดซืๅอสิ่งของครื่อง฿ช้ต่างโฬพื่อ฿ช้฿นส้านัก
งานฬช่นฬตู้ฬปากกาฬดินสอฬกระดาษถ่ายอกสารฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจาก
งินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0808.2
/ว1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดป็นวัสดุละครุภัณฑຏตามหลักการจ้านกประภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3523
ฬลงวันที่ฬ20ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาประมาณการรายจ่ายประจ้าปฬ฿นลักษณะ
ค่า฿ช้สอยวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
3ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ว1555ฬลงวันที่ฬ22
ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้
สอยฬวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค

รวม

60,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

หน้า ๊ ็้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุครื่องต่งกาย
พื่อจ่ายป็นค่าวัสดุครื่องต่งกายฬช่นฬกางกงฬฬสืๅอฬผ้ากัน
ป้อนฬรองท้าฬถุงมือฬหน้ากากอนามัยฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0808.2
/ว1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดป็นวัสดุละครุภัณฑຏตามหลักการจ้านกประภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3523
ฬลงวันที่ฬ20ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาประมาณการรายจ่ายประจ้าปฬ฿นลักษณะ
ค่า฿ช้สอยวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
3ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ว1555ฬลงวันที่ฬ22
ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้
สอยฬวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
4ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องชักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬ

จ้านวน

30,000 บาท

หน้า ๊ ่เ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุคอมพิวตอรຏ

จ้านวน

10,000 บาท

รวม

22,100 บาท

รวม

22,100 บาท

จ้านวน

2,500 บาท

จ้านวน

17,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอรຏฬช่นฬผ่นดิสกຏฬหมึกครื่อง
พิมพຏคอมพิวตอรຏฬสายคบิๅลฬมนบอรຏดฬปรกรม
คอมพิวตอรຏฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0808.2
/ว1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดป็นวัสดุละครุภัณฑຏตามหลักการจ้านกประภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3523
ฬลงวันที่ฬ20ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาประมาณการรายจ่ายประจ้าปฬ฿นลักษณะ
ค่า฿ช้สอยวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
3ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ว1555ฬลงวันที่ฬ22
ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้
สอยฬวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
ครื่องส้ารองเฟ แ ครื่อง
ูพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่องส้ารองเฟฬขนาดฬ800ฬV๑ฬจ้านวนฬ1
ฬครื่องฬดยมีคุณลักษณะพืๅนฐานดังนีๅ
1.มีก้าลังเฟด้านนอกเม่น้อยกว่าฬ800V๑ฬิ480ฬวัตตຏี
2.สามารถส้ารองเฟเด้เม่น้อยกว่าฬ15ฬนาทีฬป็นเปตามกณฑຏ
ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานการจัดหาอุปกรณຏละระบบ
คอมพิวตอรຏฉบับดือนพฤษภาคมฬ2563
จัดซืๅอคอมพิวตอรຏตัๅงตຍะบบ ALL In one
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่องคอมพิวตอรຏตัๅงตຍะฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจาก
งินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬที่ฬมทฬ0808.2
/ว1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬนวทางการพิจารณา

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

สิ่งของที่จัดป็นวัสดุละครุภัณฑຏตามหลักการจ้านกประภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3523
ฬลงวันที่ฬ20ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาประมาณการรายจ่ายประจ้าปฬ฿นลักษณะ
ค่า฿ช้สอยวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
3ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ว1555ฬลงวันที่ฬ22
ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้
สอยฬวัสดุฬละค่าสาธารณูปภค
4ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องชักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ25
คุณลักษณะพืๅนฐาน
ูมีหน่วยประมวลผลกลางเม่น้อยกว่าฬcpuฬเม่น้อยกว่าฬ2ฬกน
หลักฬิ2ฬcoreีฬดยมีสัญญาณนาฬิกาพืๅนฐานเม่น้อย
กว่าฬ2.2ฬ๗๘Zฬเม่น้อยกว่าฬ1ฬหน่วยฬ
ูหน่วยประมวลผลกลางิCPU)มีหน่วยความจ้า
บบฬ๓acheฬMemorืฬรวม฿นระดับฬLeิelฬดียวกันเม่น้อย
กว่าฬ4ฬM๒
ูมีหน่วยความจ้าหลักฬRamฬฬชนิดฬDDR4ฬหรือดีกว่ามีขนาดเม่
น้อยกว่าฬ4ฬ๗๒
ูมีหน่วยจัดก็บข้อมูลชนิดฬS๑T๑ฬฬหรือดีกว่าฬขนาดความจุเม่น้อย
กว่าฬ1ฬT๒ฬหรือชนิดฬSolidฬstateฬ๔riิeฬขนาดความจุเม่น้อย
กว่าฬ250ฬ๗๒ฬจ้านวนฬ1ฬหน่วย
ูมีฬ๔V๔ูRWฬหรือดีกว่าบบติดตัๅงภาย฿นฬิInternal)หรือภาย
นอกฬิ๕ึternalีฬจ้านวนฬ1ฬหน่วย
ูมีช่องชื่อมต่อระบบครือข่ายิNetีorkฬ๙nterfaceีฬ
บบฬ10/100/1000ฬ๒aseูtฬหรือดีกว่าจ้านวนเม่น้อยกว่าฬ1ฬช่อง
ูมีช่องชื่อมต่อฬิInterface)บบฬUS๒ฬ2.0ฬหรือดีกว่าฬเม่น้อย
กว่าฬ3ช่อง
ูมีป้นพิมพຏละม้าสຏ
ูมีจอสดงภาพ฿นตัวละมีขนาดเม่น้อยกว่าฬ21ฬนิๅวฬความ
ละอียดบบฬ๖๘๔ฬิ1920*1080)
ูสามารถ฿ช้งานฬWiูfiฬิ๙๕๕ฬ802.11b,g,n}ac)ละฬฬBluetooth

หน้า ๊ ่แ/แใ้

หน้า ๊ ่โ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ูมีหน่วยสดงผลพื่อประมวลภาพฬดยมีคุณลักษณะอย่าง฿ด
อย่างหนึ่งฬหรือดีกว่าดังนีๅ
ูมีหน่วยประมวลผลพื่อสดงภาพติดตัๅงอยู่บนผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถ฿นการ฿ช้หน่วยความจ้ายกจากหน่วยความจ้าหลัก

จัดซืๅอครื่องพิมพຏลชอรຏ LED ขาวด้า แ ครื่อง

จ้านวน

2,600 บาท

งบงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

งินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

จ้านวน

180,000 บาท

ูพื่อจัดซืๅอครื่องพิมพຏลซอรຏฬLedฬขาวด้าจ้านวนฬ1ฬครื่องฬดยมี
คุณลักษณะดังนีๅ
1.มีความละอียด฿นการพิมพຏเม่น้อยกว่าฬ600*600ฬdpi
2.มีความร็ว฿นการพิมพຏส้าหรับกระดาษฬA4ฬเม่น้อยกว่าฬ18
ฬหน้า/นาทีิppm)
3.มีหน่วยความจ้าิMemory)ขนาดเม่น้อยกว่าฬ8ฬM๒
4.มีช่องชื่อมต่อิinterface)บบฬusbฬ2.0ฬหรือดีกว่าจ้านวนเม่
น้อยกว่าฬ1ฬช่อง
5.มีถาด฿ส่กระดาษเม่น้อยกว่าฬ150ฬผ่น
6.สามารถ฿ช้เด้กับฬA4ฬLetterฬLegalฬ๓ustomฬป็นเปตามกณฑຏ
ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานการจัดหาอุปกรณຏละระบบ
คอมพิวตอรຏฉบับดือนพฤษภาคมฬ2563

งินอุดหนุนองคຏกรประชาชน
ครงการควบคุมละป้องกันรคขาดสารเออดีน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

หน้า ๊ ่ใ/แใ้

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนอกชน฿ห้กับองคຏกร฿นต้าบล฿นการด้านิน
งานตามนวทางฬครงการพระราชด้าริฬด้านสาธารณ
สุขฬฬจ้านวนฬ18ฬหมู่บ้านฬ฿นต้าบลกวางจนฬตามระบียบ
1ี นวทางประมาณการรายรับละจัดท้างบประมาณราย
จ่ายฬรองรับงินอุดหนุนทั่วเปด้านสาธารณสุขฬขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬประจ้าปงบประมาณฬพ.ศ.2562
2ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2559
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565ีล้าดับ
ที่ฬ56ฬหน้าที่ฬ90/110
ครงการรณรงคຏละก้เขปัญหายาสพติด฿น (to be no. 1) ทัๅง แ่ จ้านวน
หมู่บ้าน
พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนอกชน฿ห้กับองคຏกร฿นต้าบล฿นการด้านิน
งานตามนวทางฬครงการพระราชด้าริฬด้านสาธารณ
สุขฬฬจ้านวนฬ18ฬหมู่บ้านฬ฿นต้าบลกวางจนฬตามระบียบ
1ี นวทางประมาณการรายรับละจัดท้างบประมาณราย
จ่ายฬรองรับงินอุดหนุนทั่วเปด้านสาธารณสุขฬขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬประจ้าปงบประมาณฬพ.ศ.2562
2ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2559
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565ีล้าดับ
ที่ฬ56ฬหน้าที่ฬ90/110

180,000 บาท

หน้า ๊ ่ไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น

รวม

4,185,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

1,460,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,130,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ครงการควบคุมละป้องกันรคติดต่อ
พื่อจ่ายค่าด้านินครงการควบคุมละป้องกันรคติดต่อฬช่นฬรค
เข้ลือดออกฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการฬดังนีๅฬ
1.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ1819.3/ว3362ฬลง
วันที่ฬ19ฬสิงหาคมฬ2556ฬรื่องฬการด้านินงานป้องกันละควบคุม
การระบาดของรคเข้ลือดออก
2.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0804.5/วฬ1634ฬลงวันที่ฬ22ฬกันยายนฬ2557ฬฬฬฬฬ
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.4/วฬ4202ฬลงวันที่ฬ25ฬธันวาคมฬ2561
4.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.4/วฬ1346ฬลงวันที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
5.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.4/วฬ1464ฬลงวันที่ฬ5ฬมษายนฬ2562ฬ
6.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องชักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬ
ูป็นเปผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565
ีฬหน้าที่.87/110.ฬล้าดับที่..37.

หน้า ๊ ่ๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการควบุคมละป้องกันรคพิษสุนัขบ้าละมว ฿นต้าบล
พื่อจ่ายค่าด้านินครงการควบคุมละป้องกันรคพิษสุนัข
บ้าฬละมว฿นต้าบลฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ี หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
.ฬ0810.5/ว729ฬลงวันที่ฬ31ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬการจัดท้าข้อ
บัญญัติหรือทศบัญญัติการควบคุมการลีๅยงหรือปล่อยสัตวຏ
ตามฬพรบ.ฬสาธารณสุขฬพ.ศ.2535ฬละการจัดซืๅอวัคซีนป้องกัน
รคพิษสุนัขบ้าประจ้าปงบประมาณฬพ.ศ.2560
2ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0810.5/ว0994
ฬลงวันที่ฬ24ฬกุมภาพันธຏฬ2560
3ี ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2559
4ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องชักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬ
ูป็นเปผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565
ีฬหน้าที่.90/110ฬล้าดับที่..59..

จ้านวน

80,000 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการป้องกันละระงับรคติดชืๅอเวรัสครน่า โเแ้ ิ covid - จ้านวน
19)
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการป้องกันละระงับรค
ติดชืๅอเวรัสครน่า2019ิควิดู19ีประกอบด้วยฬค่าสมนาคุณ
วิทยากรฬค่าอาหารละครื่องดื่มฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬค่าป้ายละค่า
฿ช้จ่ายอื่นโที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินครงการฯลฯ
ดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือต่างโดังนีๅ
1.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2120
ฬลงวันที่ฬ9ฬมษายนฬ2563
2.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0819.3/วฬ1375
ลงวันที่ฬ8ฬพฤษภาคมฬ2563
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1433ฬลงวันที่ฬ14ฬพฤาภาคมฬ2563
4.หนังกระทรวงมหาดเทยด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว2787ฬลงวัน
ที่ฬ15ฬพฤษภาคมฬ2563ฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามผน
พัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.2561-2565)
ฉบับที่ฬ2ฬหน้าที่ฬฬฬฬล้าดับที่

หน้า ๊ ่ๆ/แใ้

200,000 บาท

หน้า ๊ ่็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการระบบการพทยຏฉุกฉิน
พื่อจ่ายฬป็นค่า
ู ฝຄกอบรมพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการพทยຏฉุกฉิน
ู ศึกษาดูงาน
ู จัดซืๅอครื่องต่งกายฬส้าหรับผู้ปฏิบัติการ฿นระบบการพทยຏฉุก
ฉิน
ู ค่าวัสดุการพทยຏที่จ้าป็นละวชภัณฑຏฬส้าหรับบริการ
ประชาชนฬ
ู ค่าจ้างหมาบริการผู้ปฏิบัติการ฿นระบบการพทยຏฉุกฉินที่
ปฏิบัติงานประจ้าชุดปฏิบัติการฉุกฉินของต้าบลกวางจนฬพื่อ฿ห้
บริการตลอดฬ24ฬชั่วมง
ู ค่า฿ช้จ่าย฿นการประชาสัมพันธຏชุดปฏิบัติการพทยຏฉุกฉิน
ประจ้าต้าบลกวางจน
ู ค่าจ้าวงหมาส้าหรับรถรับูส่งฬผู้ป่วยบาดจ็บจากอุบัติหตุ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0891.3/ว2826ฬลงวันที่ฬ17
ฬกันยายนฬ2553ฬรื่องฬการด้านินงานละบริการจัดการระบบการ
พทยຏฉุกฉินขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ูป็นเปผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565
ีฬหน้าที่..90/110.ฬล้าดับที่..60

จ้านวน

800,000 บาท

หน้า ๊ ่่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าวัสดุ
วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุชืๅอพลิงช่นฬนๅ้ามันดีชลฬนๅ้ามันบน
ชินฬนๅ้ามันครื่องฬนๅ้ามันจารบีฬฯลฯ
1.หนังกระทรวงมหาดเทยด่วนที่สุดฬที่ฬมท0808.2/ว3886ฬลงวัน
ที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดท้างบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปฬพศ.2563ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/ฬว1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ฬว0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬฬ0808.2/ฬวฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันธຏฬ2562
7.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ฬวฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562

รวม

330,000 บาท

จ้านวน

150,000 บาท

หน้า ๊ ่้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุวิทยาศาสตรຏหรือการพทยຏ

จ้านวน

180,000 บาท

รวม

2,725,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรຏหรือการพทยຏฬช่นฬค่าคมี
ภัณฑຏฬวชภัณฑຏฬนๅ้ายาต่างโฬทรายอะบทฬครื่องมือวิทยา
ศาสตรຏฬถุงมือฬฬนๅ้ามันชืๅอพลิงฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ดยถือ
ระบียบจากหนังสือสั่งการดังนีๅ
1.หนังกระทรวงมหาดเทยด่วนที่สุดฬที่ฬมท0808.2/ว3886ฬลงวัน
ที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดท้างบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปฬพศ.2563ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/ฬว1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ฬว0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬฬ0808.2/ฬวฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันธຏฬ2562
7.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ฬวฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562
ูป็นเปผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565ีฬล้าดับที่ฬ5
ฬหน้าที่ฬ84/111
งบลงทุน

หน้า ๊ ้เ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าครุภัณฑຏ

รวม

2,725,000 บาท

หน้า ๊ ้แ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครุภัณฑຏยานพาหนะละขนส่ง
จัดซืๅอรถพยาบาล ิรถตู้ี
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินการจัดซืๅอจัดจ้างรถ
พยาบาลฬิรถตู้ีฬ1ฬคันฬปริมาตรกระบอกสูบเม่ต่้ากว่าฬ2,400ฬซี
ซีฬหรือก้าลังครื่องยนตรຏสูงสุดเม่น้อยกว่าฬ90ฬกิลวัตตຏ
1ี หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0891.3/ว2826ฬลงวันที่ฬ17
ฬกันยายนฬ2553ฬรื่องฬการด้านินงานละบริการจัดการระบบการ
พทยຏฉุกฉินขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ูป็นเปผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565
ีฬหน้าที่..90/110.ฬล้าดับที่..60
คุณลักษณะฉพาะสังขป
1.ครื่องยนตรຏดีชลฬ4ฬสูบฬพร้อมอุปกรณຏตามมาตฐาน
2.มีประตูด้านหลังฬปิดูปิดฬส้าหรับยกตียงผู้ป่วยข้าออก
3.มีตู้ก็บท่อฬบรรจุกຍาชเม่น้อยกว่าฬ2ฬท่อฬพร้อมที่ขวนนๅ้ากลือ
4.มีที่จัดก็บอุปกรณຏการพทยຏละอุปกรณຏอื่นที่จ้าป็นอย่างป็น
สัดส่วนป็นระบียบละมีความปลอดภัยจากการ
หลุดฬร่วงฬปลิวฬออกจากที่จัดก็บ฿นกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระทกหรือพลิกคว่้า
5.มีวิทยุคมนาคมฬระบบฬV๘๖/๖Mฬขนาดก้าลังส่งเม่ต่้ากว่าฬ25
ฬวัตตຏพร้อมอุปกรณຏตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
6.ครื่องสัญาณเฟฉุกฉินพร้อมครื่องขยายสียง
7.คุณลักษณะอุปกรณຏการพทยຏประกอบ
ูตียงนอนลหะผสมฬบบมีล้อฬปรับป้นรถข็นเด้
ูชุดช่วยหาย฿จชนิดมือบีบส้าหรับด็กละผู้฿หญ่
ูครื่องส่องกล่องสียงละครื่องดูดของหลว฿ช้กับเฟรถยนตຏ
ูครื่องวัดความดันลหิตชนิดติดผนัง
ูชุดป้องกันกระดูกคอคลื่อน
ูชุดฝอกลม
ูชุด฿ห้ออชิจนบบฬPipeฬLineฬส้าหรับส่งท่อกຍาช
ูอุปกรณຏดามหลังชนิดสัๅน
ูก้าอีๅคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับก็บเด้
ูครื่องกระตุกหัว฿จอัตนมัติ
ูครื่องช่วยหาย฿จอัตนมัติ

จ้านวน

2,500,000 บาท

หน้า ๊ ้โ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครุภัณฑຏรงงาน
จัดซืๅอถังขยะพลาสติกบบเม่มีล้อมีฝาปิด แโเ ลิตร
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอถังขยะบบเม่มีล้อมีฝาปิด120
ฬลิตรฬจ้านวนฬ180ฬถังโละฬ1250บาทฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬ
ูสืบราคาตามท้องตลาดนื่องจากเม่มีก้าหนด฿นบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑຏ
1..หนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
2.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/ฬว1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
4.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ฬว0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
5.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬฬ0808.2/ฬวฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันธຏฬ2562
6.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/ฬวฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562
7.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องชักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565ีฬล้าดับ
ที่ฬ6ฬหน้าที่ฬ97/111

จ้านวน

225,000 บาท

หน้า ๊ ้ใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ผนงานสังคมสงคราะหຏ
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับสังคมสงคราะหຏ
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

894,061 บาท

รวม

610,061 บาท

รวม

610,061 บาท

จ้านวน

396,000 บาท

จ้านวน

42,000 บาท

จ้านวน

148,061 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนักงานส่วนต้าบลฬจ้านวนฬ1ฬอัตรา
1.ต้าหน่งฬผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคมฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฎิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการดังนีๅ
(1ีพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ
.ฬ2562
(2ีหนังสือส้านักงานฬก.จ.ฬก.ท.ฬละฬก.อบต.ที่ฬมท.0809.2/วฬ138
ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558
งินประจ้าต้าหน่ง
ูพื่อจ่ายป็นงินประจ้าต้าหน่งพนักงานส่วนต้าบลฬจ้านวนฬ1
ฬอัตราฬดังนีๅ
1.ต้าหน่งฬผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคมฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฎิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการดังนีๅ
(1ีพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ
.ฬ2562
(2ีหนังสือส้านักงานฬก.จ.ฬก.ท.ฬละฬก.อบต.ที่ฬมท.0809.2/วฬ138
ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง
ูพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนพนักงานจ้างฬจ้านวนฬ1ฬอัตราฬดัง
นีๅฬพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ฬผู้ช่วยจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(1ีพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ
.ฬ2562
(2ีหนังสือส้านักงานฬก.จ.ฬก.ท.ฬละฬก.อบต.ที่ฬมท.0809.2/วฬ138
ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558

หน้า ๊ ้ไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

จ้านวน

24,000 บาท

รวม

277,000 บาท

รวม

97,000 บาท

จ้านวน

40,000 บาท

ูพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนพนักงานจ้างฬจ้านวนฬ1ฬอัตราฬดัง
นีๅฬพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ฬผู้ช่วยจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นงินรางวัลประจ้าป
ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น฿ห้ป็นรายจ่ายอื่นขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557
งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ูพื่อจ่ายป็นงินประยชนຏตอบทนอื่นกรณีพิศษฬิงินบนัสีฬ฿ห้
ก่พนักงานส่วนต้าบลฬลูกจ้างประจ้าฬพนักงานจ้างฬ50,000
ฬบาทฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งิน
ประยชนຏตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นงินรางวัล
ประจ้าปก่พนักงานส่วนท้องถิ่น฿ห้ป็นรายจ่ายอื่นขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2557
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท.0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564

หน้า ๊ ้ๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

จ้านวน

15,000 บาท

จ้านวน

42,000 บาท

ูพื่อจ่ายป็นค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการฬ฿ห้ก่
พนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้างฬที่ปฏิบัติงานนอกวลาราชการ
ปกติละวันหยุดราชการ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยที่ฬมท.0808.4/วฬ1562ฬลงวันที่ฬ15
ฬพฤษภาคมฬ2550ฬรื่องการบิกจ่ายงินค่าตอบทนการปฏิบัติ
งานนอกวลาราชการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท.0808.2/วฬ3749
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2564
ค่าช่าบ้าน
ูพื่อจ่ายป็นค่าช่าบ้านฬช่าซืๅอฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลผู้มีสิทธิ
บิกค่าช่าฬเด้ตามที่ระบียบกระทรวงมหาดเทยก้าหนดฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2548
2ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที2่ ฬพ.ศ.2551
3ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที3่ ฬพ.ศ.2559
4ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที4่ ฬพ.ศ.2562
5ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ5862ฬลงวันที่ฬ12
ฬตุลาคมฬ2559ฬรื่องกณฑຏละวิธีการกี่ยวกับการบิกจ่ายงินค่า
ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ ้ๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จ้านวน

110,000 บาท

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่ายป็นค่า
1.ค่าย็บปกหนังสือฬค่าข้าล่มหนังสือฬฯลฯ
2.ค่าจ้างหมาบริการต่างโฬช่นฬค่าจ้างคนงานฬค่าจ้างหมาจัดท้า
ป้ายประชาสัมพันธຏต่างโฬฯลฯ
3.ค่าฆษณาละผยพร่ฬวารสารฬปฏิทินประจ้าปฬละสื่อสิ่งพิมพຏ
ต่างโฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ7120
ฬลงวันที่ฬ9ฬธันวาคมฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏการบิกจ่ายงินค่าจ้าง
หมาบริการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีฬพรบ.จัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560
3ีระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560
4ีฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0803.3/วฬ1916ฬลงวันที่ฬ19
ฬกันยายนฬ2560ฬรื่องฬการอนุมัติยกว้น฿ห้การช่าหรือการจ้างที่
ต้องกระท้าต่อนื่อง฿นปงบประมาณ฿หม่ฬต่เม่อาจลงนาม฿น
สัญญาเด้ทันฬมีผลย้อนหลัง
5ีฬหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1859ฬลงวันที่ฬ13
ฬกันยายนฬ2560ฬรื่องฬการช่าละการจ้างหมาบริการที่มีความจ้า
ป็นต่อนื่อง

หน้า ๊ ้็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ค่าดินทางเป
ราชการ

จ้านวน

20,000 บาท

จ้านวน

10,000 บาท

ูพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการฬช่นฬค่าที่พักฬค่า
พาหนะฬค่าบีๅยลีๅยงฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นโ฿นการดินทางเป
ราชการฬของพนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้างฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการฝຄกอบรมละการข้ารับ
การฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
ูพื่อจ่ายป็นค่าซ่อมซมบ้ารุงรักษาทรัพยຏสินพื่อ฿ห้สามารถ฿ช้
งานเด้ตามปกติฬช่นฬคอมพิวตอรຏฬตຍะฬก้าอี่ฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงิน
รายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬขององคຏการบริหารส่วนต้าบลท้อง
ถิ่น
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1555ฬลงวันที่ฬ22
ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องฬหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้
สอยฬวัสดุฬค่าสาธารณูปภค

หน้า ๊ ้่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าลงทะบียนอบรมพนักงานส่วนต้าบล
ูพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการค่าลงทะบียนอบรมพนักงานส่วน
ต้าบล
1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการฝຄกอบรมละการข้ารับ
การฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557
2ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562

จ้านวน

20,000 บาท

หน้า ๊ ้้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
ูพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่อง฿ช้ส้านักงานต่างโพื่อ฿ช้฿นส้านัก
งานฬช่นฬกระดาษฬปากกาฬครื่องย็บกระดาษฬครื่องจาะ
กระดาษฬสมุดประวัติข้าราชการฬธงชาติฬพระบรมฉายา
ลักษณຏฬตรายางฬวองกระดาษฬซองจดหมายฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงิน
รายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬขององคຏการบริหารส่วนต้าบลท้อง
ถิ่น
ูระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบริหารงานขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2563
ูฬหนังสือส่งริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2
/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
ูหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬเ่เ่.โ/ๆฬแ็ๅโฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
ูหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1134ฬลงวันที่ฬ9ฬมิถุนายนฬ2558
ูฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
ูหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
ูหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562
ูหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ254ฬลงวันที่ฬ15
ฬมกราคมฬ2563
หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ1358ฬลงวันที่ฬ7ฬพฤษภาคมฬ2563
หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ1545ฬลงวันที่ฬ27ฬพฤษภาคมฬ2563

รวม

20,000 บาท

จ้านวน

10,000 บาท

หน้า ๊ แเเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุคอมพิวตอรຏ
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอรຏฬช่นฬอุปกรณຏบันทึก
ข้อมูลฬป้นพิมพຏฬสายคบิลฬมนบอรຏดฬม้าสຏฬครื่องอ่านละ
บันทึกข้อมูลบบต่างโฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติ
ตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีฬหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/ว3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬขององคຏการบริหารส่วนต้าบลท้อง
ถิ่น
ูระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบริหารงานขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2563
ูฬหนังสือส่งริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2
/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
ูหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬเ่เ่.โ/ๆฬแ็ๅโฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
ูหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1134ฬลงวันที่ฬ9ฬมิถุนายนฬ2558
ูฬหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
ูหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
ูหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562
ูหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ254ฬลงวันที่ฬ15
ฬมกราคมฬ2563
หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ1358ฬลงวันที่ฬ7ฬพฤษภาคมฬ2563
หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬที่ฬมทฬ0808.2/ว
ฬ1545ฬลงวันที่ฬ27ฬพฤษภาคมฬ2563

จ้านวน

10,000 บาท

หน้า ๊ แเแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ

รวม

7,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จ้านวน

7,000 บาท

รวม

2,643,677 บาท

รวม

1,616,177 บาท

รวม

1,616,177 บาท

จ้านวน

820,680 บาท

ครุภัณฑຏส้านักงาน
จัดซืๅอตຍะละก้าอีๅส้านักงาน
จ้านวน 1ชุด
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอ
ูตຍะคอมพิวตอรຏฬขนาดฬ80(W)*60(D)*75ิ๘ีฬซม.
ูตຍะข้ามุมฬขนาดฬ60(W)*60(D)*75ิ๘ีฬซม.
ูตຍะท้างานฬขนาดฬ120(W)*60(D)*75ิ๘ีฬซม.
ูหน้าตຍะปิดผิวมลามีน
ูราคาประหยัดฬคุณภาพสูง
สืบราคาจากท้องตลาดฬนื่องจากเม่มีก้าหนด฿นบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑຏ
ผนงานคหะละชุมชน
งานบริหารทั่วเปกี่ยวกับคหะละชุมชน
งบบุคลากร
งินดือน ิฝ่ายประจ้าี
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นงินดือนพนักงานส่วนต้าบลฬจ้านวนฬ2ฬอัตราฬดังนีๅ
1.ต้าหน่งฬผู้อ้านวยการกองช่าง
2.ต้าหน่งฬนายช่างยธา
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
เด้ฬพ.ศ.ฬ2559
2ีหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบต.ฬที่ฬมทฬ0809.2/วฬ138
ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณ
ภาระค่า฿ช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน้า ๊ แเโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินประจ้าต้าหน่ง

จ้านวน

42,000 บาท

จ้านวน

657,497 บาท

พื่อจ่ายป็นงินประจ้าต้าหน่งพนักงานส่วนต้าบลฬจ้านวนฬ1
ฬอัตราฬดังนีๅ
1.ต้าหน่งฬผู้อ้านวยการกองช่าง
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยกานก้าหนด฿ห้ประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
เด้ฬพ.ศ.ฬ2559
2ีหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบตฬที่ฬมทฬฬ0809.2/วฬ138
ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณ
ภาระค่า฿ช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ค่าตอบทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่ายป็นงินค่าตอบทนพนักงานจ้างฬจ้านวนฬ4ฬอัตราฬดังนีๅ
1.ต้าหน่งฬผู้ช่วยช่างยธา
2.ต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการ
3.ต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานประปา
4.ต้าหน่งฬผู้ช่วยช่างเฟฟ้า
1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
เด้ฬพ.ศ.ฬ2559
2ีหนังสือส้านักงงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบตฬที่ฬมทฬ0809.2/วฬ138
ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณ
ภาระค่า฿ช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน้า ๊ แเใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงานจ้าง

จ้านวน

96,000 บาท

รวม

725,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จ้านวน

70,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างฬจ้านวนฬ5ฬอัตราฬดังนีๅ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ต้าหน่งฬผู้ช่วยช่างยธา
2.ต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการ
3.ต้าหน่งฬผู้ช่วยจ้าพนักงานประปา
4.ต้าหน่งฬผู้ช่วยช่างเฟฟ้า
1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการก้าหนด฿ห้งินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นรายจ่ายที่องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
เด้ฬพ.ศ.ฬ2559ฬ
2ีหนังสือส้านักงานฬกจ.ฬกท.ฬละฬก.อบตฬที่ฬมทฬ0809.2/วฬ138
ฬลงวันที่ฬ30ฬธันวาคมฬ2558ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการค้านวณ
ภาระค่า฿ช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬ
งบด้านินงาน
ค่าตอบทน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประยชนຏก่องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่ายป็นงินประยชนຏตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษฬิงิน
บนัสีฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลฬลูกจ้างประจ้าฬพนักงาน
จ้างฬ100,000ฬบาท
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีระบียบการกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการด้านินงินประยชนຏ
ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นงินรางวัลประจ้าป
ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น฿ห้ป็นรายจ่ายอื่นขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดงบ
ประมาณรายจ่ายฬประจ้าปฬพ.ศ.2563ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน้า ๊ แเไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

80,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ฿ห้ก่
พนักงานส่วนตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการดังนีๅ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.4/วฬ1562ฬลงวันที่ฬ15
ฬพฤษภาคม2550ฬรื่องการบิกจ่ายงินค่าตอบทนการปฏิบัติงาน
นอกวลาราชการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562
ค่าช่าบ้าน
พื่อจ่ายป็นค่าช่าบ้านฬค่าช่าซืๅอฬ฿ห้ก่พนักงานส่วนต้าบลผู้มี
สิทธิบิกค่าช่าบ้านฬเด้ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย
ก้าหนดฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ดยถือปฏิบัติตามระบียบละ
หนังสือสั่งการดังนีๅ
1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2548
2ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที2่ ีฬพ.ศ.ฬ2551
3ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที3่ ีฬพ.ศ.2559
4ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่าช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฬิฉบับที4่ ีฬพ.ศ.2562
5ีหนังสือมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ5862ฬลงวันที่ฬ12
ฬตุลาคมฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏละวิธีการกี่ยวกับการบิกจ่าย
งินค่าช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หน้า ๊ แเๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าใช้สอย

รวม

135,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างหมาบริการ
พื่อจ่ายป็นค่า
1ีค่าย็บปกหนังสือฬข้าล่มฬฯลฯ
2ีค่าจ้างหมาบริการต่างโฬช่นฬค่าจ้างหมาคนงานฬค่าจ้างหมา
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธຏต่างโฬฯลฯ
3ีค่าฆษณาละผยพร่ฬวารสารฬปฏิทินประจ้าวันฬละสื่อสิ่ง
พิมพຏต่างโฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนมากฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ7120
ฬลงวันที่ฬ9ฬธันวาคมฬ2559ฬรื่องฬหลักกณฑຏการบิกจ่ายค่าจ้าง
หมาบริการขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีพรบ.จัดซืๅอจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560
3ีระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐฬพ.ศ.ฬ2560
4ีหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0803.3/วฬ1916ฬลงวันที่ฬ19
ฬกันยายนฬ2560ฬรื่องฬการอนุมัติยกว้น฿ห้การช่าหรือการจ้างที่
ต้องท้าต่อนื่อง฿นปงบประมาณ฿หม่ฬต่เม่อาจลงนาม฿นสัญญาเด้
ทันทีฬมีผลย้อนหลัง
5ีหนังสือด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1859ฬลงวันที่ฬ13
ฬกันยายนฬ2560ฬรื่องการช่าละการจ้างหมาบริการที่มีความจ้า
ป็นต่อนื่อง

หน้า ๊ แเๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า
1ีค่าลีๅยงรับรองหน่วยงานราชการฬติดต่อราชกาลฬตรวจ
งานบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลฬคณะศึกษาดูงานฬฯลฯ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
2ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.4/วฬ23381ฬฬลงวัน
ที่ฬ28ฬกรกฎาคมฬ2548ฬรื่องฬการตัๅงงบประมาณละการบิกจ่าย
งินค่ารับรองหรือค่าลีๅยงรับรองขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
3ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886ฬลงวันที่ฬ28
ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปฬพ.ศ.2563ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ค่าดินทางเปราชการพนักงานส่วนต้าบล
พื่อยจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทางเปราชการฬช่นฬค่าที่พักฬค่า
พาหนะฬค่าบีๅยลีๅยงฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นโ฿นการดินทางเป
ราชการฬของพนักงานส่วนต้าบลฬพนักงานจ้างฬคณะผู้
บริหารฬสมาชิกสภาฬอบต.
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดัง
นีๅฬ
1ีระบียบกระมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรมละการ
ข้ารับการฝຄกอบรมของจ้าหีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬน้าที่
ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557
2ฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬ

หน้า ๊ แเ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม
พื่อจ่ายป็นค่าซ่อมซมบ้ารุงรักษาทรัพยຏสินพื่อ฿ห้สามารถ฿ช้
งานเด้ตามปกติฬช่นฬรถกระช้าฬครื่อง
คอมพิวตอรຏฬตຍะฬก้าอีๅฬฯลฯฬ
ตัๅงจ่ายจากรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬดังนีๅ
1ีหนังสือมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886ฬลงวันที่ฬ28
ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดท้างบประมานราย
จ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2563ฬขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2ีหนังสือกระทวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1555ฬลงวันที่ฬ22
ฬมีนาคมฬ2560ฬรื่องหลักกณฑຏละอัตราค่า฿ช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าป฿นลักษณะค่า฿ช้
สอยฬฬวัสดุฬสาธารณูปภค

จ้านวน

80,000 บาท

หน้า ๊ แเ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอครื่อง฿ช้ส้านักงานต่างโฬพื่อ฿ช้฿นส้านัก
งานฬช่นฬกระดาษฬปากกาฬครื่องย็บกระดาษฬครื่องจาะ
กระดาษฬสมุดประวัติข้าราชกาลฬธงชาติฬพระบรมฉายา
ลักษณຏฬตรายางฬซองกระดาษฬซองจดหมายฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงิน
รายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการดังนีๅ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2563ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2ีหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬทีฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3ีหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4ีหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันธຏฬ2562
6ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
7ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562

รวม

435,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

หน้า ๊ แเ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุเฟฟ้าละวิทยุ
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุเฟฟ้าฬช่นฬหลอดเฟฟ้าฬสวิตซຏ
เฟฟ้าฬฟิวสຏฬปลัๆกเฟฟ้าฬบรกกอรຏฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องซักซ้อมนวทางการจัดงบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2563ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2ีหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3ีหนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันธຏฬ2562
6ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
7ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562ฬ

จ้านวน

70,000 บาท

หน้า ๊ แแเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุก่อสร้าง
พื่อจ่ายป็นค่าช้าจ่าย฿นการจัดซืๅอวัสดุก่อสร้างฬช่นฬเม้ต่างโฬท่อ
นๅ้าบาดาลฬสังกะสีฬตะปูฬหินฬทรายฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินราย
เด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅฬ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬฬ2563ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่มท
ฬ0808.2/วฬ1248ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันຏฬ2562
6ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
7ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562

จ้านวน

200,000 บาท

หน้า ๊ แแแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น
พื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุชืๅอพลิงฬช่นฬนๅ้ามันดีซลฬนๅ้ามัน
บนซินฬนๅ้ามันครื่องฬนๅ้ามันจารบีฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดย
ถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2563ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1248
ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันຏฬ2562
6ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
7ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562

จ้านวน

80,000 บาท

หน้า ๊ แแโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุการกษตร
พื่อจ่ายป็นค่า฿ช่จ่าย฿นการจัดซืๅอวัสดุการกษตรฬช่นฬสปริงก
ลอรຏฬปุຉยฬป็นต้นตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการฬดังนีๅฬ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2563ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1248
ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันຏฬ2562
6ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
7ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562

จ้านวน

5,000 บาท

หน้า ๊ แแใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

วัสดุคอมพิวตอรຏ

จ้านวน

50,000 บาท

รวม

37,500 บาท

รวม

37,500 บาท

จ้านวน

22,500 บาท

พื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอรຏฬช่นฬอุปกรณຏ
บันทึกข้อมูลฬป้นพิมฬสายคบิลฬมนบอรຏดฬครื่องอ่านละ
บันทึกข้อมูลบบต่างโฬฯลฯฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬดยถือปฏิบัติ
ตามระบียบละหนังสือสั่งการฬดังนีๅ
1ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3886
ฬลงวันที่ฬ28ฬมิถุนายนฬ2562ฬรื่องฬซักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2563ฬขององคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1657ฬลงวันที่ฬ16ฬกรกฎาคมฬ2556
3ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬด่วนมากฬที่ฬมท
ฬ0808.2/วฬ1752ฬลงวันที่ฬ6ฬสิงหาคมฬ2556
4ีหนังสือกรมส่งสริมปกครองฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1248
ฬลงวันที่ฬ27ฬมิถุนายนฬ2559
5ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0746ฬลงวันที่ฬ1
ฬกุมภาพันຏฬ2562
6ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ0444ฬลงวันที่ฬ24
ฬมกราคมฬ2561
7ีหนังสือกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ2061ฬลงวันที่ฬ29
ฬมีนาคมฬ2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑຏ
ครุภัณฑຏก่อสร้าง
ค่าจัดซืๅอกรวยจราจรพื่องานก่อสร้าง
ค่าจัดซืๅอกรวยจราจรพื่องานก่อสร้างพร้อมติดถบสะท้อนสงฬมี
ความสูงเม่น้อยกว่าฬเ.็เฬฬมตรฬจ้านวนฬๅเฬฬชุดโละฬไๅเฬฬบาท

หน้า ๊ แแไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรืออิล็กทรอนิกสຏ
ค่าจัดซืๅอครื่องพิมพຏ

จ้านวน

15,000 บาท

งบงินอุดหนุน

รวม

265,000 บาท

งินอุดหนุน

รวม

265,000 บาท

จ้านวน

265,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าครื่องพิมพຏฬMultifunctionฬลซอรຏฬหรือฬL๕๔ฬสีมี
คุณลักษณะพืๅนฐานฬดังนีๅฬ
ูป็นอุปกรณຏที่มีความสามารถฬPrinterฬฬ๓opierฬละฬScanner
ภาย฿นครื่องดียวกัน
ูมีความละอียด฿นการพิมพຏเม่น้อยกว่าฬ600ฬXฬ600ฬฬdpi
ูมีความร็ว฿นการพิมพຏขาวด้าส้าหรับกระดาษฬA4ฬฬเม่น้อย
กว่าฬ21ฬหน้าต่อนาที่
ูมีความร็ว฿นการพิมพຏสีส้าหรับกระดาษฬA4ฬเม่น้อยกว่าฬ21ฬหน้า
ต่อนาที่
ูมีหน่วยความจ้าฬิMemoreีฬขนาดเม่น้อยกว่าฬฬ256ฬM๒
ูมีความร็ว฿นการสกนสูงสุดฬเม่น้อยกว่าฬ1,200Xฬ1,200ฬdpi
ูมีถาดป้อนอกสารอัตนมัติ
ูสามารถถ่ายส้านาอกสารเด้ทัๅงสีละขาวด้า
ูสามารถท้าส้านาเด้สูงสุดฬเม่น้อยกว่าฬ99ฬส้านา
ูสามารถย่อละขยายเด้ฬ25ถึง400ฬปอรຏซ็นตຏ
ูมีช่องชือมต่อิinterface)บบฬUS๒ฬ2.0ฬหรือดีกว่าฬจ้านวนเม่
น้อยกว่าฬ1ฬช่อง

งินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
ค่าขยายขตเฟฟ้ารงต่้า
หมู่ที่ 15
พื่อจ่ายป็นค่าขยายขตเฟฟ้ารงต่้าข้าสู่พืๅนที่การกษตรฬหมู่
ที่ฬแๅฬฬบ้านหนองสะดาฬฬต้าบลกวางจนฬฬอ้าภอภูขียวฬฬฬจังหวัด
ชัยภูมิฬฬตามประมาณของการเฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าภอภูขียว

หน้า ๊ แแๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งานก้าจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล

รวม

200,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จ้านวน

200,000 บาท

งานบ้าบัดน้้าสีย

รวม

20,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ปรับปรุงบ่อขยะขององคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจน
พื่อยจ่ายป็นค่าจ้างหมาฝังกลบบ่อขยะขององคຏการบริหารส่วน
ต้าบลกวางจน
ฬฬูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬฉบับ
ที่ฬฬฬฬหน้าที่ฬฬฬข้อที่ฬฬ

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
อบรม฿ห้ความรู้การก้าจัดนๅ้าสีย฿นชุมชน
พื่อจ่ายป็นค่าจัดอบรม฿ห้ความรู้กี่ยวกับการก้าจัดนๅ้าสีย฿น
ชุมชนฬ฿ห้ก่ผู้น้าหมู่บ้านฬส.อบต.ประชาคมหมู่บ้านฬจิตอาสาฬที่มี
ความสน฿จ฿นการก้าจัดนๅ้าสีย฿นชุมชนฬ
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬฉบับ
ที่ฬฬฬฬหน้าที่ฬฬฬข้อที่ฬฬ

หน้า ๊ แแๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน
งานส่งสริมละสนับสนุนความข้มขใงชุมชน

รวม

430,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

430,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

430,000 บาท

จ้านวน

100,000 บาท

จ้านวน

10,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ครงการ อบต.กวางจนต้านภัยหนาว
ูพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฯดยมีค่า฿ช้จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าวิทยากรฬค่าอาหารละอาหารว่างฬค่า
วัสดุอุปกรณຏละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินงานฬฯลฯ
ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการที่กี่ยวข้องฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่ายพื่อช่วยหลือ
ประชาชนอ้านาจหน้าที่ขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2560
ฬละที่ก้เขพิ่มติมฬ
(2ีฬพระราชบัญญัติป้องกันละบรรทาสาธารณภัยฬพ.ศ.ฬ2560
(3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่ายพื่อช่วยหลือ
ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ
.2560ฬละที่ก้เขพิ่มติม
ครงการขับคลื่อนสภาด็กละยาวชนต้าบลกวางจน
ูพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฯดยมีค่า฿ช้จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าวิทยากรฬค่าอาหารละอาหารว่างฬค่า
วัสดุอุปกรณຏละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินงานฬฯลฯ
ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการที่กี่ยวข้องฬดังนีๅ
(1ีพระราชบัญญัติส่งสริมการพัฒนาด็กละยาวชนห่งชาติฬพ
.ศ.ฬ2550ฬละที่ก้เขพิ่มติม
ครงการจัดท้าผนวทีประชาคม ทบทวน
พิ่มติม การจัดท้าผนพัฒนาท้องถิ่น
ผนยุทธศาสตรຏ ละสนับสนุนกระบวนการ
จัดท้าผนชุมชน ต้าบลกวางจน

หน้า ๊ แแ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการบ้านอุ่น฿จสาย฿ยรักชุมชน

จ้านวน

100,000 บาท

จ้านวน

100,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

1. –พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต฿ห้ก่ผู้ยากเร้ละผู้ด้อยอกาสฬ฿ห้มีที่
อยู่อาศัยมั่นคงข็งรงละความป็นอยู่ที่ดีขึๅน
2. (1ีฬป็นเปตามระบียบฬกรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการฬว่าด้วย
การสงคราะหຏครอบครัวผู้มีรายเด้น้อยละคนเร้ที่พึ่งฬพ.ศ.2562
ครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลกวางจน
ูพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฯดยมีค่า฿ช้จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าวิทยากรฬค่าอาหารละอาหารว่างฬค่า
วัสดุอุปกรณຏละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินงานฬฯลฯ
ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการที่กี่ยวข้องฬดังนีๅ
(1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละข้ารับการฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557ฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นต้าบลกวางจนฬิพ.ศ
.2561-2565
ครงการพัฒนาศักยภาพรงรียนผู้สูงอายุ
ูพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฯดยมีค่า฿ช้จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าวิทยากรฬค่าอาหารละอาหารว่างฬค่า
วัสดุอุปกรณຏละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินงานฬฯลฯ
ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการที่กี่ยวข้องฬดังนีๅ
(1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละข้ารับการฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557ฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นต้าบลกวางจนฬิพ.ศ
.2561-2565)

หน้า ๊ แแ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการวันผู้สูงอายุปูชนียบุคคลต้าบลกวางจน

จ้านวน

30,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

จ้านวน

10,000 บาท

ูพื่อจ่ายป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฯดยมีค่า฿ช้จ่าย
ประกอบด้วยฬค่าป้ายฬค่าวิทยากรฬค่าอาหารละอาหารว่างฬค่า
วัสดุอุปกรณຏละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง฿นการด้านินงานฬฯลฯ
ฬป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการที่กี่ยวข้องฬดังนีๅ
(1ีระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ละข้ารับการฝຄกอบรมของจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฬพ.ศ.2557ฬตัๅงจ่าย
จากงินรายเด้ฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นต้าบลกวางจนฬิพ.ศ
.2561-2565)
ครงการส่งสริมการ฿ห้ความรู้กี่ยวกับสิ่งวดล้อมละขยะรีเซคิ
ลการคัดยกขยะละขยะอินทรียຏ แ่ หมู่บ้าน
พื่อจ่ายค่าด้านินครงการส่งสริมการ฿ห้ความรู้กี่ยวกับสิ่งวด
ล้อมละขยะรีเซคิลการคัดยกขยะฬละขยะอินทรียຏฬ18ฬหมู่
บ้านฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการดังนีๅ
1.ระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄกอบรม
ขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.2557
2.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0804.5/วฬ1634ฬลงวันที่ฬ22ฬกันยายนฬ2557ฬฬฬฬฬ
3.หนังสือกรมส่งสิมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.4/วฬ4202ฬลงวันที่ฬ25ฬธันวาคมฬ2561
4.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.4/วฬ1346ฬลงวันที่ฬ29ฬมีนาคมฬ2562
5.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฬด่วนที่สุดฬที่ฬมท
ฬ0810.4/วฬ1464ฬลงวันที่ฬ5ฬมษายนฬ2562ฬ
6.หนังสือกระทรวงมหาดเทยฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ3842
ฬลงวันที่ฬ30ฬมิถุนายนฬ2563ฬรื่องชักซ้อมนวทางการจัดท้างบ
ประมาณรายจ่ายประจ้าปฬพ.ศ.ฬ2564ฬ
ตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬ
ูป็นเปผนพัฒนาท้องถิ่นฬฬิพ.ศ.2561ฬถึงฬพ.ศ.2565
ีฬหน้าที่..92/111.ฬล้าดับที่.75
ครงการสร้างจิตส้านึกปกป้องสถาบันส้าคัญ
ของชาติ พื่อสร้างความสมานฉันทຏ

หน้า ๊ แแ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ
งานกีฬาละนันทนาการ

รวม

298,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

298,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ครงการข่งขันกีฬาชื่อมความสัมพันธຏระหว่างองคຏกร
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7ฬ
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565
ีฬหน้าที่ฬ169ฬล้าดับที่ฬ6

หน้า ๊ แโเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการร่วมข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธຏต้านยาสพติด

จ้านวน

150,000 บาท

รวม

98,000 บาท

จ้านวน

98,000 บาท

ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7ฬ
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565ีฬหน้าที่ฬ77
ฬล้าดับที่ฬ41
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
ูฬพื่อจ่ายป็นค่าจัดซืๅอวัสดุอุปกรณຏกีฬาสนับสนุน฿ห้กับคณะ
กรรมการหมู่บ้านฬฬ18ฬฬหมู่บ้านฬฬช่นฬฟุตบอลฬวอลล่ยຏ
บอลฬตะกร้อฬฯลฯ
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬพ.ร.บ.การกีฬาห่งประทศเทยฬฬพ.ศ.ฬฬ2528
(2ีฬพ.ร.บ.ก้าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ้านาจ฿ห้ก่
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2542ฬ
(3ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7

หน้า ๊ แโแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

470,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

270,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

จ้านวน

30,000 บาท

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ
ครงการบ้าพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ ิวันพระี
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7
(3ีฬพ.ร.บ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬฬ2537
ฬฬละก้เขพิ่มติมฬฉบับที่ฬ3ฬพ.ศ.ฬ2542ฬมาตราฬ67,68
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565ีฬหน้าที่ฬ76
ฬล้าดับที่ฬ35

หน้า ๊ แโโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการประพณีลอยกระทง
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7
(3ีฬพ.ร.บ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬฬ2537
ฬฬละก้เขพิ่มติมฬฉบับที่ฬ3ฬพ.ศ.ฬ2542ฬมาตราฬ67,68
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565ีฬหน้าที่ฬ75
ฬล้าดับที่ฬ32

จ้านวน

50,000 บาท

หน้า ๊ แโใ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7
(3ีฬพ.ร.บ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬฬ2537
ฬฬละก้เขพิ่มติมฬฉบับที่ฬ3ฬพ.ศ.ฬ2542ฬมาตราฬ67,68
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565ีฬหน้าที่ฬ76
ฬล้าดับที่ฬ33

จ้านวน

30,000 บาท

หน้า ๊ แโไ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการส่งสริมวัฒนธรรมละของดีต้าบลกวางจน
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7
(3ีฬพ.ร.บ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬฬ2537
ฬฬละก้เขพิ่มติมฬฉบับที่ฬ3ฬพ.ศ.ฬ2542ฬมาตราฬ67,68
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565ีฬหน้าที่ฬ76
ฬล้าดับที่ฬ38

จ้านวน

10,000 บาท

หน้า ๊ แโๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการสืบสานประพณีสงกรานตຏ
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7
(3ีฬพ.ร.บ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬฬ2537
ฬฬละก้เขพิ่มติมฬฉบับที่ฬ3ฬพ.ศ.ฬ2542ฬมาตราฬ67,68
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565ีฬหน้าที่ฬ76
ฬล้าดับที่ฬ39

จ้านวน

100,000 บาท

หน้า ๊ แโๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ครงการห่ทียนพรรษา
ูฬพื่อป็นค่า฿ช้จ่าย฿นการด้านินครงการฬฯฬดยมีค่า฿ช้
จ่ายฬฬประกอบด้วยฬฬค่าวัสดุอุปกรณຏฬละค่า฿ช้จ่ายอื่นที่กี่ยวข้อง
฿นการด้านินงาน
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬฬดยถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่ง
การฬฬดังนีๅ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยฬที่ฬมทฬ0313.4/วฬ3722ฬลงวัน
ที่ฬ10ฬสิงหาคมฬ2555ฬรื่องค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงานต่างฬโฬของ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยการบิกจ่ายฬค่า฿ช้จ่าย฿น
การจัดงานฬการจัดข่งขันกีฬาละการส่งนักกีฬาข้าร่วมการข่ง
ขันกีฬาขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬหมวดฬ1
ฬข้อฬ7
(3ีฬพ.ร.บ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬฬ2537
ฬฬละก้เขพิ่มติมฬฉบับที่ฬ3ฬพ.ศ.ฬ2542ฬมาตราฬ67,68
ูฬป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561ฬ–ฬ2565ีฬหน้าที่ฬ76
ฬล้าดับที่ฬ40

จ้านวน

50,000 บาท

หน้า ๊ แโ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

งบงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

งินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จ้านวน

200,000 บาท

งินอุดหนุนขององคຏกรศาสนา
ครงการประพณีบุญบัๅงเฟ
ูฬครงการประพณีบุญบัๅงเฟฬฬบ้านหนองปอดงฬหมู่ที่ฬฬ7ฬฬป็น
งินฬฬ200,000ฬฬบาท
ูฬตัๅงจ่ายจากงินรายเด้ฬป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการ
(1ีฬระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬิก้เขพิ่มติมถึงฬิฉบับที่ฬ2ีฬพ.ศ
.ฬ2563)
(2ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.0/วฬ3616ฬลงวันที่ฬ24
ฬมิถุนายนฬ2559ฬรื่องระบียบกระทรวงมหาดเทยว่าด้วยงินอุด
หนุนขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬพ.ศ.ฬ2559ฬ
(3ีฬหนังสือฬด่วนที่สุดฬที่ฬมทฬ0808.2/วฬ1791ฬลงวันที่ฬ3
ฬมษายนฬ2560ฬรื่องฬการตัๅงงบประมาณรายจ่ายหมวดงินอุด
หนุนขององคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นพื่อสนับสนุนวัด
ูฬผนพัฒนาท้องถิ่นฬพิ่มติมครัๅงที่ฬ2/2563ฬหน้าที่ฬ140ฬข้อฬ4

หน้า ๊ แโ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เเ

ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
งานก่อสร้าง

รวม

5,770,000 บาท

งบลงทุน

รวม

5,770,000 บาท

รวม

5,770,000 บาท

จ้านวน

200,000 บาท

จ้านวน

150,000 บาท

ค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรัๅวพร้อมป้ายศูนยຏพัฒนาด็กล็ก
วัดราษฎรฬหมู่ที่ฬ15ฬบ้านหนองสะดาฬป้ายขนาดฬฬยาวฬฬ6
ฬฬมตรฬฬสูงฬฬฬ2ฬฬมตรฬฬรัๅวพร้อมประตูทางข้าูออกฬด้านหน้า
ยาวฬฬ24ฬฬมตรฬตามรายละอียดละบบปลนที่องคຏการบริหาร
ส่วนต้าบลกวางจนก้าหนดฬิกองการศึกษาีฬฬูป็นเปตามฬพรบ
.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ65ฬฬข้อที่ฬ13
ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย ิศูนยຏพัฒนาด็กล็กบ้านดอนจ้าปาี
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรัๅวพร้อมป้ายศูนยຏพัฒนาด็กล็ก
ดอนจ้าปาฬฬหมู่ที่ฬ17ฬฬบ้านดอนจ้าปาฬป้ายขนาดฬฬยาวฬฬ6
ฬฬมตรฬฬสูงฬฬฬ2ฬฬมตรฬฬรัๅวพร้อมประตูทางข้าูออกฬด้านหน้า
ยาวฬฬ12ฬฬมตรฬตามรายละอียดละบบปลนที่องคຏการบริหาร
ส่วนต้าบลกวางจนก้าหนดฬิกองการศึกษาีฬูป็นเปตามฬพรบ
.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ67ฬฬข้อที่ฬ34

หน้า ๊ แโ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ค่าปรับปรุงหอประชุม อบต.กวางจน

จ้านวน

390,000 บาท

ครงการก่อสร้างคลองส่งนๅ้าอ่างหมือง฿หญ่ สกก ถึงหนองฉิม หมู่ จ้านวน
ที่ แ บ้านบัวพักกวียน

275,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าปรับปรุงหอประชุมองคຏการบริหารส่วนต้าบลกวาง
จนฬดยการทพืๅนหินขัดภาย฿นอาคารหอประชุมมีพืๅนที่เม่น้อย
กว่าฬฬ527ฬฬตารางมตรฬฬตามรายละอียดละบบปลนที่
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจนก้าหนดฬิกองการศึกษาี
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ2ฬฬข้อที่ฬ13

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างคลองส่งนๅ้าอ่างหมือง฿หญู่สกกูหนอง
ฉิมฬหมู่ที่ฬ1ฬบ้านบัวพักกวียนฬฬขนาดกว้างฬฬ3.00ฬฬมตรฬลึกฬ1.00
ฬฬมตรฬยาวฬฬ153ฬฬฬมตรฬตามรายละอียดละบบปลนฬที่
องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจนก้าหนด
ฬูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ153ฬฬข้อที่ฬ54
ครงการก่อสร้างถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตร สายฝายหลวง ูถึงล้า
ห้วยนาขี หมู่ที่ แ็
พื่อจ่ายป็นค่าปรับปรุงถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตรสายฝายหลวงฬ–
ฬนาขีฬหมู่ที่ฬ17ฬฬบ้านนนจ้าปาทองฬดยการลงหินลุกปิดทับผิว
จราจรดิมกว้างฬฬ4ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ424ฬฬมตรฬฬหนาฬฬ0.15
ฬฬมตรฬฬพร้อมปรับกรดผิวจราจรบดอัดน่นฬตามบบมาตรฐาน
กรมการปกครองกระทรวงมหาดเทยฬฬถนนหินคลุกฬฬบบลข
ที่ฬฬท.1-06
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ58ฬฬข้อที่ฬ55

จ้านวน

270,000 บาท

หน้า ๊ แใเ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก จากบ้านนายกรวย นพ
ธรรม ูบ้านนายสนม ดาวช่วย บ้านดอนจ้าปา หมู่ที่ ๅ

จ้านวน

120,000 บาท

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก สายนานายจรัส อ่อนอุทัย จ้านวน
หมู่ โ

265,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กจากบ้าน
นายกรวยฬนพธรรมูบ้านนางสนมฬฬดาวช่วยฬฬหมู่ที่ฬฬ5ฬฬบ้านดอน
จ้าปาฬฬกว้างฬ3.00ฬฬมตรยาวฬฬ65ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15ฬฬมตรฬหรือมี
พืๅนที่คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ195ฬฬตารางมตรฬตามบบมาตรฐาน
ส้าหรับงานทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2202
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ41ฬฬข้อที่ฬ160

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสายนา
นายจรัสฬฬอ่อนอุทัยฬฬหมู่ที่ฬฬ2ฬฬบ้านนนทองฬฬขนาดกว้างฬ4.00
ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ107ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15ฬฬมตรฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีต
เม่น้อยกว่าฬฬ428ฬฬตารางมตรฬตามบบมาตรฐานส้าหรับงาน
ทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2-203
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬหน้าที่ฬ41ฬฬข้อ
ที่ฬ157

หน้า ๊ แใแ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก สายบ้านนางค้านาง ู
หนองอึ่ง ิดอนปู่ตาี หมู่ ่

จ้านวน

250,000 บาท

จ้านวน

250,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสายหนอง
อึ่งฬฬหมู่ที่ฬ8ฬฬบ้านนนตุ่นฬฬขนาดกว้างฬ4.00ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ96
ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15ฬฬมตรฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ384
ฬตารางมตรฬตามบบมาตรฐานส้าหรับงานทางฬส้าหรับองคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2-203ฬฬูป็นเปตามฬพรบ.สภา
ต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ36ฬฬข้อที่ฬ121
ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก สายบ้านนางมัลลิกา
ครอบครองวงศຏ หมู่ที่ แๆ บ้าน฿หม่ทพประทาน
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสายจาก
บ้านนางมัลลิกาฬฬครอบครองวงศຏฬฬหมู่ที่ฬฬ16ฬฬบ้าน฿หม่ทพ
ประทานฬฬกว้างฬ4.00ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ101ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15
ฬฬมตรฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ404ฬตารางมตรฬตาม
บบมาตรฐานส้าหรับงานทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2-203
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ148ฬฬข้อที่ฬ16

หน้า ๊ แใโ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก สายบ้านนางสูน บุญทียม จ้านวน
ูสวนนางนิยม น้อยศรี บ้านหนองปอดง หมู่ ็

140,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสายบ้าน
นางสุนฬบุญทียมฬ–ฬสวนนางนิยมฬฬน้อยศรีฬฬหมู่ที่ฬฬ7ฬฬบ้านหนอง
ปอดงฬฬขนาดกว้างฬ3.00ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ73ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15
ฬฬมตรฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ219ฬตารางมตรฬตาม
บบมาตรฐานส้าหรับงานทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2-202ฬ
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ44ฬฬข้อที่ฬ176
ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก สายมรุ หมู่ ็
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสาย
มรุฬหมู่ที่ฬฬ7ฬิสายป่าช้าชื่อมบ้านดอนีฬบ้านหนองปอดงฬฬขนาด
กว้างฬ4.00ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ51ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15ฬฬมตรฬหรือมีพืๅนที่
คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ204ฬตารางมตรฬตามบบมาตรฐานส้าหรับ
งานทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2-203
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ44ฬฬข้อที่ฬ177

จ้านวน

126,000 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก สายหนองตานา หมู่ที่ แไ จ้านวน
บ้านหนองกุง

หน้า ๊ แใใ/แใ้

268,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กฬสายหนองตา
นาฬฬหมู่ที่ฬ14ฬฬบ้านหนองกุงฬฬฬขนาดกว้างฬฬ4.00
ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ105ฬฬมตรฬฬหนาฬ0.15ฬฬมตรฬฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีต
เม่น้อยกว่าฬฬ420ฬฬตารางมตรฬตามบบมาตฐานงานฐานส้าหรับ
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬบบลขที่ฬฬทถฬ2-203ฬฬฬพิกัดฬฬูป็น
เปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ28ฬฬข้อที่ฬ52
ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก สายหลังรงรียนกวางจน จ้านวน
ศึกษา หมู่ ๆ
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสายหลัง
รงรียนกวางจนศึกษาฬฬหมู่ที่ฬ6ฬฬบ้านหนองกุงฬฬขนาด
กว้างฬฬ5.00ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ90ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15ฬฬมตรฬหรือมี
พืๅนที่คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ410ฬตารางมตรฬตามบบมาตรฐาน
ส้าหรับงานทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2202ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วน
ต้าบลฬฬพ.ศ.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ29ฬฬข้อที่ฬ65

275,000 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก หมู่ที่ แโ ิสายรอบหนอง จ้านวน
บัวี

หน้า ๊ แใไ/แใ้

270,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสายรอบ
หนองบัวฬหมู่ที่ฬฬ12ฬฬบ้านบัวพักกวียนฬฬขนาดกว้างฬ4.00
ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ109ฬฬมตรฬหนาฬฬ0.15ฬฬมตรฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีต
เม่น้อยกว่าฬฬ436ฬตารางมตรฬตามบบมาตรฐานส้าหรับงาน
ทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬทถ.ู2-203
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬหน้าที่ฬ25
ฬฬฬข้อที่ฬ28
ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กสายนานายบุญถม งอกนา จ้านวน
สียว ู นานายอุดม บุตะขียว บ้านหนองกุงค้า หมู่ แใ
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็กฬสาย
นานายบุญถมฬฬงอกนาสียวฬ–ฬนายอุดมฬฬบุตะขียวฬฬหมู่ที่ฬ13
ฬฬบ้านหนองกุงฬฬฬขนาดกว้างฬฬ3.00ฬฬมตรฬฬยาวฬ74
ฬฬมตรฬฬหนาฬ0.15ฬฬมตรฬฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ222
ฬฬตารางมตรฬตามบบมาตรฐานงานฐานส้าหรับองคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฬบบลขที่ฬฬทถฬ2-202ฬฬฬฬ
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ46ฬฬข้อที่ฬ188

140,000 บาท

หน้า ๊ แใๅ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการก่อสร้างถนนพื่อข้าพืๅนที่ทางการกษตร สายดอนปู่ตา หมู่ จ้านวน
แใ ิคสลี

127,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตรฬดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสริมหล็กฬสายดอนปู่ตาฬฬหมู่ที่ฬ13ฬฬบ้านหนองกุง
ฬฬฬขนาดกว้างฬฬ5.00ฬฬมตรฬฬยาวฬ38ฬฬมตรฬฬหนาฬ0.15
ฬฬมตรฬฬหรือมีพืๅนที่คอนกรีตเม่น้อยกว่าฬฬ190ฬฬตารางมตรฬฬฬตาม
บบมาตฐานงานฐานส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬฬบบ
ลขที่ฬฬฬทถฬ2-202ฬฬฬ
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ30ฬฬข้อที่ฬ77
ครงการก่อสร้างร่องระบายนๅ้า ซอยบ้านนายพรมดี ู บ้านนายตม
นักรบ หมู่ที่ ใ บ้านหนองคร้อ
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างรางระบายนๅ้าภาย฿นหมู่บ้านฬหมู่ที่ฬฬ3
ฬฬฬบ้านหนองคร้อฬฬจากบ้านนายพรมดีฬฬวันทาขียวฬ–ฬบ้านนาย
ดมฬฬนักรบฬฬขนาดกว้างฬฬ0.30ฬฬมตรฬลึกฬ0.30ฬฬมตรฬยาวฬฬ81
ฬฬมตรฬตามบบมาตรฐานงานทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฬลขที่ฬฬทช.ู5-301ชนิดฬกฬ30ฬฬ
ป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ12ฬฬข้อที่ฬ4

จ้านวน

265,000 บาท

หน้า ๊ แใๆ/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการก่อสร้างร่องระบายนๅ้าสายบ้านนายทองขัน ูบ้านนายบุญ
หลือ หมู่ที่ ้ บ้านสวนอ้อย

จ้านวน

265,000 บาท

จ้านวน

150,000 บาท

จ้านวน

275,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างรางระบายนๅ้าภาย฿นหมู่บ้านฬหมู่ที่ฬฬ9
ฬฬฬสวนอ้อยฬฬสายบ้านนายทองขันฬ–ฬบ้านนายบุญหลือฬฬขนาด
กว้างฬฬ0.30ฬฬมตรฬลึกฬ0.30ฬฬมตรฬยาวฬฬ81ฬฬมตรฬตามบบ
มาตรฐานงานทางฬส้าหรับองคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬฬทช
.ู5-301ฬชนิดฬกฬ30ฬ
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ13ฬฬข้อที่ฬ11
ครงการก่อสร้างรางระบายนๅ้า จากบ้านนายประวช วันทาขียว
ูบ้านนายประสริฐ หมู่หัวนา บ้านดอนจ้าปา หมู่ ๅ
พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างรางระบายนๅ้าภาย฿นหมู่บ้านฬหมู่ที่ฬฬ5
ฬฬฬบ้านดอนจ้าปาฬฬจากบ้านนายประวชฬฬวันทาขียวฬ–ฬบ้านนาย
ประสริฐฬฬหมู่หัวนาฬฬขนาดกว้างฬฬ0.30ฬฬมตรฬลึกฬ0.30
ฬฬมตรฬยาวฬฬ46ฬฬมตรฬตามบบมาตรฐานงานทางฬส้าหรับองคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฬลขที่ฬฬทช.ู5-30ฬฬชนิดฬกฬ30ฬฬป็นเป
ตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ50ฬฬข้อที่ฬ219
ครงการสริมผิวทางอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน หมู่ แ่
พื่อจ่ายป็นค่าสริมผิวถนนอสฟัลทຏติกคอนกรีตฬสายรอบ
บ้านกวางจนฬหมู่ที่ฬ18ฬฬกว้างฬฬ4ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ220
ฬฬมตรฬฬหนาฬ0.04ฬฬมตรมีพืๅนที่เม่น้อยกว่าฬ880ฬตาราง
มตรฬตามบบมาตรฐานบ้ารุงรักษาทางฬบบลขที่ฬมฐ.บร
.306/56
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ30ฬฬข้อที่ฬ76

หน้า ๊ แใ็/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการสริมผิวทางอสฟัสติกคอนกรีต สายรอบบ้านกวางจน หมู่ จ้านวน
ไ

275,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าสริมผิวถนนอสฟัลทຏติกคอนกรีตฬสายรอบ
บ้านกวางจนฬหมู่ที่ฬ4ฬฬบ้านกวางจนฬฬกว้างฬฬ4ฬฬมตรฬฬยาวฬฬ220
ฬฬมตรฬฬหนาฬ0.04ฬฬมตรมีพืๅนที่เม่น้อยกว่าฬ880ฬตาราง
มตรฬตามบบมาตรฐานบ้ารุงรักษาทางฬบบลขที่ฬมฐ.บร
.306/56
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ45ฬฬข้อที่ฬ186
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปภค
ครงการก่อสร้างฝายนๅ้าล้น ช่วงนานางสุมาลยຏ ยงพชร หมู่ที่ ํํ
บ้านทองส้าราญ

จ้านวน

779,000 บาท

จ้านวน

225,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างฝายนๅ้าล้นพร้อมทางข้ามล้าห้วยหมา
ตายฬช่วงนานางสุมาลยຏฬฬยงพชรฬฬหมู่ที่ฬ10ฬฬหมู่ที่ฬ11ฬฬหมู่ที่ฬ12
ฬฬฬกว้างฬ6ฬฬมตรฬฬยาวฬ18ฬมตรฬฬผนังกัๅนนๅ้าสูงฬฬ1.50ฬฬมตรฬตาม
บบปลนที่องคຏการบริหารส่วนต้าบลกวางจนก้าหนด
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ59ฬฬข้อที่ฬ288ฬ
ค่าปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
พื่อจ่ายป็นค่าปรับปรุงซ่อมซมถนนข้าสู่พืๅนที่การกษตรภาย฿น
ต้าบลกวางจนฬทัๅงฬ18ฬฬหมู่บ้านฬตามรายละอียดที่องคຏการ
บริหารส่วนต้าบลกวางจนก้าหนด
ูป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬพิ่มติมครัๅง
ที่ฬ1ฬละครัๅงที่ฬ2ฬฬหน้าที่ฬ57ฬฬข้อที่ฬ273

หน้า ๊ แใ่/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ค่าชดชยสัญญาบบปรับราคาเด้ ิค่า K)
ค่าชดชยสัญญาบบปรับราคาเด้ิค่า K)

จ้านวน

20,000 บาท

รวม

140,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

ครงการส่งสริมสนับสนุนการด้านินงาน
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ศูนยຏการถ่ายทอดทคนลยีการกษตร
ประจ้าต้าบล

จ้านวน

50,000 บาท

ครงการอบรบ฿ห้ความรู้กษตรกี่ยวกับ
ศรษฐกิจพอพียง฿นต้าบล

จ้านวน

70,000 บาท

ครงการอันนื่องมาจากพระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระจ้าอยู่หัว

จ้านวน

20,000 บาท

รวม

95,000 บาท

งบด้านินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

ครงการพัฒนาพืๅนที่ป่าชุมชน
ต้าบลกวางจน

จ้านวน

20,000 บาท

ครงการรักนๅ้า รักป่า รักษาผ่นดิน

จ้านวน

20,000 บาท

ครงการส่งสริมการปล่อยสัตวຏนๅ้า
คืนสู่ธรรมชาติ

จ้านวน

20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าชดชยงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างบบปรับราคา
เด้ฬิค่าฬK)
ป็นเปตามฬพรบ.สภาต้าบลละองคຏการบริหารส่วนต้าบลฬฬพ.ศ
.ฬ2537
ูป็นเปตามผนพัฒนาท้องถิ่นฬิพ.ศ.ฬ2561-2565ีฬหน้าที่ฬฬฬข้อที่
ผนงานการกษตร
งานส่งสริมการกษตร

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ

งานสิ่งวดล้อมละทรัพยากรธรรมชาติ

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เม่ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น โ

หน้า ๊ แใ้/แใ้

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไแ๊เแ

ครงการส่งสริมละรณรงคຏ฿ห้ประชาชน
ปลูกหญ้าฝกตามนวพระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระจ้าอยู่หัว

จ้านวน

15,000 บาท

ครงการอนุรักษຏพันธุกรรมพืชอันนื่อง
มาจากพระราชด้าริ สมด็จพระทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ิอพ.สธ.ี

จ้านวน

20,000 บาท

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ แ/ไไ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. โๅๆๅ
ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งินสมทบกองทุนงินทดทน

งบกลาง

350,000

งินส้ารองจ่าย

600,275

บีๅยยังชีพความพิการ

5,190,666

บีๅยยังชีพผู้ป่วยอดสຏ

180,000

งินดือน ิฝ่ายการ
มืองี

15,562,300

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งินสมทบกองทุน
บ้าหน็จบ้านาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ิก
.บ.ท.ี

669,000

งินสมทบครงการ
ด้านินงานระบบหลัก
ประกันสุขภาพ฿นระดับ
ท้องถิ่นหรือพืๅนที่

200,000

ค่าตอบทนประจ้าต้าหน่ง
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

บีๅยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

ผนงานงบกลาง

ค่าตอบทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ลขานุการสภาองคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

45,600

3,428,520

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ โ/ไไ

ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งินสมทบกองทุนงินทดทน

งบกลาง

งินดือน ิฝ่ายการ
มืองี

20,000
350,000

งินส้ารองจ่าย

600,275

บีๅยยังชีพความพิการ

5,190,666

บีๅยยังชีพผู้ป่วยอดสຏ

180,000
15,562,300

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งินสมทบกองทุน
บ้าหน็จบ้านาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ิก
.บ.ท.ี

669,000

งินสมทบครงการ
ด้านินงานระบบหลัก
ประกันสุขภาพ฿นระดับ
ท้องถิ่นหรือพืๅนที่

200,000

ค่าตอบทนประจ้าต้าหน่ง
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

รวม

งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

บีๅยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

ค่าตอบทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ลขานุการสภาองคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

45,600

3,428,520

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ ใ/ไไ

ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งินดือน ิฝ่ายการ
มืองี

งบบุคลากร

งินดือน ิฝ่าย
ประจ้าี

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าตอบทนพิศษนายก/รอง
นายก

45,600

ค่าตอบทนรายดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคຏการ
บริหารส่วนต้าบล

90,720

งินดือนนายก/รองนายก
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

532,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า

236,640
2,358,576

1,764,646

1,098,797

148,061

657,497

งินดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

4,544,100

3,859,776

647,880

396,000

820,680

174,000

42,000

42,000

42,000

42,000

240,000

144,000

24,000

96,000

งินประจ้าต้าหน่ง
งินพิ่มต่าง โ ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

24,000

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงาน
จ้าง

276,000

ค่าช่าบ้าน
ค่าตอบทน

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

งินวิทยฐานะ
งบด้านินงาน

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ค่าตอบทนการปฏิบัติงาน
นอกวลาราชการ

378,000
370,000

80,400

102,000

42,000

80,000

15,000

5,000

30,000

15,000

5,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ ไ/ไไ

ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งินดือน ิฝ่ายการ
มืองี

งบบุคลากร

งินดือน ิฝ่าย
ประจ้าี

งบด้านินงาน

ค่าตอบทน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ค่าตอบทนพิศษนายก/รอง
นายก

45,600

ค่าตอบทนรายดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคຏการ
บริหารส่วนต้าบล

90,720

งินดือนนายก/รองนายก
องคຏกรปกครองส่วนท้องถิ่น

532,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า

236,640

ค่าตอบทนพนักงานจ้าง

6,027,577

งินดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

10,268,436

งินประจ้าต้าหน่ง

342,000

งินพิ่มต่าง โ ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

24,000

งินพิ่มต่าง โ ของพนักงาน
จ้าง

780,000

งินวิทยฐานะ

378,000

ค่าช่าบ้าน

674,400

ค่าตอบทนการปฏิบัติงาน
นอกวลาราชการ

70,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ๅ/ไไ

ผนงาน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันป็นประยชนຏก่องคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบทน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

40,000

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

400,000

256,830

80,000

70,000

110,000

220,000

20,000

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม

270,000

150,000

200,000

80,000

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

55,000

5,000

775,000

5,000

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น โ

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

830,000

ค่าจ้างหมาบริการ

110,000
369,800

ค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงาน
จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การข่งขัน
ต่างโ

5,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทาง
เปราชการ ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ฿นการดินทาง

30,000

20,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ๆ/ไไ

ผนงาน
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันป็นประยชนຏก่องคຏกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบทน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

846,830

งินช่วยหลือการศึกษาบุตร
งินช่วยหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

350,000

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อมซม

700,000

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

840,000

รายจ่ายกี่ยวนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เม่ข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น โ

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายพื่อ฿ห้เด้มาซึ่งบริการ

940,000

ค่าจ้างหมาบริการ

389,800

ค่า฿ช้จ่าย฿นการจัดงาน
จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การข่งขัน
ต่างโ

5,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทาง
เปราชการ ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ฿นการดินทาง

30,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ็/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทาง
เปราชการ
฿นราชอาณาจักรละ
นอกราชอาณาจักร

50,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄก
อบรมละสัมมนา

50,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนา
จัดก็บรายเด้ของ อบต.

10,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลง
ทะบียนฝຄกอบรมละ
สัมมนา
งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

800,000

ค่าดินทางเป
ราชการ
ค่าดินทางเปราชการ
พนักงานส่วนต้าบล

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

30,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลง
ทะบียนละฝຄกอบรม
สัมนา
ค่า฿ช้จ่าย฿นการลือกตัๅง
ผู้บริหารท้องถิ่น
ละสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือการ
ลือกตัๅงซ่อมต่างโ

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

20,000
20,000

30,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า ๊ ่/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ค่า฿ช้จ่าย฿นการดินทาง
เปราชการ
฿นราชอาณาจักรละ
นอกราชอาณาจักร

50,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการฝຄก
อบรมละสัมมนา

50,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการพัฒนา
จัดก็บรายเด้ของ อบต.

10,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลง
ทะบียนฝຄกอบรมละ
สัมมนา

30,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลง
ทะบียนละฝຄกอบรม
สัมนา

20,000

ค่า฿ช้จ่าย฿นการลือกตัๅง
ผู้บริหารท้องถิ่น
ละสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือการ
ลือกตัๅงซ่อมต่างโ

800,000

ค่าดินทางเป
ราชการ

20,000

ค่าดินทางเปราชการ
พนักงานส่วนต้าบล

50,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ้/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าดินทางเปราชการ
พนักงานส่วนต้าบลละ
พนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย

10,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกเม้
กระช้าดอกเม้

5,000

ค่าลงทะบียนข้าร่วม
อบรมสัมมนา

40,000

ค่าลงทะบียนอบรม
พนักงานส่วนต้าบล
ค่าส้ารวจตรวจสอบขต
ที่สาธารณะภาย฿น
ต้าบล

20,000

5,000

ครงการ อบต.กวาง
จนต้านภัยหนาว
ครงการกิจกรรมต้าน
ยาสพติดภาย฿นสถาน
ศึกษา
ครงการขับคลื่อนสภา
ด็กละยาวชนต้าบล
กวางจน

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

30,000

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อม
ซม

งบด้านินงาน

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

100,000

30,000

10,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า ๊ แเ/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ค่าดินทางเปราชการ
พนักงานส่วนต้าบลละ
พนักงานจ้าง

30,000

ค่าบ้ารุงรักษาละซ่อม
ซม

10,000

ค่าพวงมาลา ช่อดอกเม้
กระช้าดอกเม้

5,000

ค่าลงทะบียนข้าร่วม
อบรมสัมมนา

40,000

ค่าลงทะบียนอบรม
พนักงานส่วนต้าบล

20,000

ค่าส้ารวจตรวจสอบขต
ที่สาธารณะภาย฿น
ต้าบล
ครงการ อบต.กวาง
จนต้านภัยหนาว

5,000

100,000

ครงการกิจกรรมต้าน
ยาสพติดภาย฿นสถาน
ศึกษา

30,000

ครงการขับคลื่อนสภา
ด็กละยาวชนต้าบล
กวางจน

10,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แแ/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

ครงการข่งขันกีฬา
ชื่อมความสัมพันธຏ
ระหว่างองคຏกร
ครงการควบคุมละ
ป้องกันรคติดต่อ

50,000

ครงการควบุคมละ
ป้องกันรคพิษสุนัขบ้า
ละมว ฿นต้าบล

80,000

ครงการจัดงานวันด็ก
ห่งชาติ
งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

ครงการจัดท้าผนวที
ประชาคม ทบทวน
พิ่มติม การจัดท้าผน
พัฒนาท้องถิ่น
ผนยุทธศาสตรຏ ละ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดท้าผนชุมชน ต้าบล
กวางจน
ครงการดับพลิงขัๅนต้น
ละอพยพหนีเฟ
ครงการบ้านอุ่น฿จสาย
฿ยรักชุมชน
ครงการบ้าพ็ญกุศลวัน
ธรรมสวนะ ิวันพระี

30,000

20,000
100,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แโ/ไไ

ผนงาน
ครงการข่งขันกีฬา
ชื่อมความสัมพันธຏ
ระหว่างองคຏกร

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา
50,000

รวม

50,000

ครงการควบคุมละ
ป้องกันรคติดต่อ

50,000

ครงการควบุคมละ
ป้องกันรคพิษสุนัขบ้า
ละมว ฿นต้าบล

80,000

ครงการจัดงานวันด็ก
ห่งชาติ

50,000

ครงการจัดท้าผนวที
ประชาคม ทบทวน
พิ่มติม การจัดท้าผน
พัฒนาท้องถิ่น
ผนยุทธศาสตรຏ ละ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดท้าผนชุมชน ต้าบล
กวางจน

30,000

ครงการดับพลิงขัๅนต้น
ละอพยพหนีเฟ

20,000

ครงการบ้านอุ่น฿จสาย
฿ยรักชุมชน

100,000

ครงการบ้าพ็ญกุศลวัน
ธรรมสวนะ ิวันพระี

30,000

30,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แใ/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ครงการประพณีลอย
กระทง
ครงการปรับปรุงผนที่
ภาษีละทะบียน
ทรัพยຏสิน
ครงการป้องกันการ
บาดจ็บทางถนน (RTI)

50,000

50,000

ครงการป้องกันละ
ระงับรคติดชืๅอเวรัสค
รน่า โเแ้ ิ covid 19)
งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

200,000

ครงการป้องกันละลด
อุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลป฿หม่

100,000

ครงการป้องกันละลด
อุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาล
สงกรานตຏ

100,000

ครงการฝຄกซ้อมผน
การป้องกันด็กติด฿นรถ
ยนตຏ
ครงการพ่อบ้านม่บ้าน
ดับพลิง

2,000

30,000

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แไ/ไไ

ผนงาน
ครงการประพณีลอย
กระทง

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา
50,000

รวม
50,000

ครงการปรับปรุงผนที่
ภาษีละทะบียน
ทรัพยຏสิน

50,000

ครงการป้องกันการ
บาดจ็บทางถนน (RTI)

50,000

ครงการป้องกันละ
ระงับรคติดชืๅอเวรัสค
รน่า โเแ้ ิ covid 19)

200,000

ครงการป้องกันละลด
อุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาลป฿หม่

100,000

ครงการป้องกันละลด
อุบัติหตุทางถนน
฿นช่วงทศกาล
สงกรานตຏ

100,000

ครงการฝຄกซ้อมผน
การป้องกันด็กติด฿นรถ
ยนตຏ

2,000

ครงการพ่อบ้านม่บ้าน
ดับพลิง

30,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แๅ/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

ครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
วิถีพุทธ
ครงการพัฒนาพืๅนที่ป่า
ชุมชน
ต้าบลกวางจน
ครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีต้าบลกวางจน

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

ครงการพัฒนา
ศักยภาพการท้างาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองคຏการบริหาร
ส่วนต้าบล พนักงาน
ส่วนต้าบล ลูกจ้าง
ประจ้า
ละพนักงานจ้าง อบต
.กวางจน
ครงการพัฒนา
ศักยภาพรงรียนผู้สูง
อายุ
ครงการร่วมข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธຏต้าน
ยาสพติด

100,000

100,000

30,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แๆ/ไไ

ผนงาน
ครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
วิถีพุทธ

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา
30,000

ครงการพัฒนาพืๅนที่ป่า
ชุมชน
ต้าบลกวางจน

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

20,000

20,000

ครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีต้าบลกวางจน

100,000

ครงการพัฒนา
ศักยภาพการท้างาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองคຏการบริหาร
ส่วนต้าบล พนักงาน
ส่วนต้าบล ลูกจ้าง
ประจ้า
ละพนักงานจ้าง อบต
.กวางจน

100,000

ครงการพัฒนา
ศักยภาพรงรียนผู้สูง
อายุ

30,000

ครงการร่วมข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธຏต้าน
ยาสพติด

150,000

150,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แ็/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ครงการระบบการ
พทยຏฉุกฉิน

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

800,000

ครงการรักนๅ้า รักป่า
รักษาผ่นดิน
ครงการวันท้องถิ่นเทย

5,000

ครงการวันผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลต้าบลกวาง
จน
ครงการวันวิทยา
ศาสตรຏ
งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

20,000

ครงการส่งสริมการ
ปล่อยสัตวຏนๅ้า
คืนสู่ธรรมชาติ
ครงการส่งสริมการ฿ห้
ความรู้กี่ยวกับสิ่งวด
ล้อมละขยะรีเซคิ
ลการคัดยกขยะละ
ขยะอินทรียຏ แ่ หมู่บ้าน
ครงการส่งสริมละ
รณรงคຏ฿ห้ประชาชน
ปลูกหญ้าฝกตามนว
พระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระ
จ้าอยู่หัว

20,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แ่/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

ครงการระบบการ
พทยຏฉุกฉิน
ครงการรักนๅ้า รักป่า
รักษาผ่นดิน

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

รวม
800,000

20,000

20,000

ครงการวันท้องถิ่นเทย

5,000

ครงการวันผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลต้าบลกวาง
จน

30,000

ครงการวันวิทยา
ศาสตรຏ

20,000

ครงการส่งสริมการ
ปล่อยสัตวຏนๅ้า
คืนสู่ธรรมชาติ

20,000

ครงการส่งสริมการ฿ห้
ความรู้กี่ยวกับสิ่งวด
ล้อมละขยะรีเซคิ
ลการคัดยกขยะละ
ขยะอินทรียຏ แ่ หมู่บ้าน
ครงการส่งสริมละ
รณรงคຏ฿ห้ประชาชน
ปลูกหญ้าฝกตามนว
พระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระ
จ้าอยู่หัว

20,000

20,000

15,000

15,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ แ้/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

ครงการส่งสริม
วัฒนธรรมละของดี
ต้าบลกวางจน
ครงการส่งสริมสนับ
สนุนการด้านินงาน
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง
ศูนยຏการถ่ายทอด
ทคนลยีการกษตร
ประจ้าต้าบล

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

486,390

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ศพด. ๆ ห่ง

1,085,595

ครงการสร้างจิตส้านึก
ปกป้องสถาบันส้าคัญ
ของชาติ พื่อสร้างความ
สมานฉันทຏ
ครงการสวมหมวก
นิรภัยร้อยปอรຏซ็นตຏ
ปลูกฝังการคารพ
กฎหมาย สร้างระบียบ
วินัย

10,000

2,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ โเ/ไไ

ผนงาน
ครงการส่งสริม
วัฒนธรรมละของดี
ต้าบลกวางจน
ครงการส่งสริมสนับ
สนุนการด้านินงาน
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง
ศูนยຏการถ่ายทอด
ทคนลยีการกษตร
ประจ้าต้าบล

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา
10,000

รวม

10,000

50,000

50,000

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

486,390

ครงการสนับสนุนค่า฿ช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ศพด. ๆ ห่ง

1,085,595

ครงการสร้างจิตส้านึก
ปกป้องสถาบันส้าคัญ
ของชาติ พื่อสร้างความ
สมานฉันทຏ

10,000

ครงการสวมหมวก
นิรภัยร้อยปอรຏซ็นตຏ
ปลูกฝังการคารพ
กฎหมาย สร้างระบียบ
วินัย

2,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ โแ/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ครงการสืบสาน
ประพณีสงกรานตຏ
ครงการห่ทียน
พรรษา
ครงการอนุรักษຏพันธุ
กรรมพืชอันนื่อง
มาจากพระราชด้าริ
สมด็จพระทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ิอพ.สธ.ี

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

ครงการอบรบ฿ห้ความ
รู้กษตรกี่ยวกับ
ศรษฐกิจพอพียง฿น
ต้าบล
ครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ละความ
ปร่ง฿ส฿นการด้านิน
งานขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

ครงการอบรมจิตอาสา
ครงการอบรม฿ห้ความ
รู้กี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัด
ซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
โๅๆเ

250,000

10,000

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบด้านินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า ๊ โโ/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ครงการสืบสาน
ประพณีสงกรานตຏ

100,000

100,000

ครงการห่ทียน
พรรษา

50,000

50,000

ครงการอนุรักษຏพันธุ
กรรมพืชอันนื่อง
มาจากพระราชด้าริ
สมด็จพระทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ิอพ.สธ.ี

20,000

20,000

ครงการอบรบ฿ห้ความ
รู้กษตรกี่ยวกับ
ศรษฐกิจพอพียง฿น
ต้าบล

70,000

70,000

ครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ละความ
ปร่ง฿ส฿นการด้านิน
งานขององคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

ครงการอบรมจิตอาสา

250,000

ครงการอบรม฿ห้ความ
รู้กี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัด
ซืๅอจัดจ้างละการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
โๅๆเ

10,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ โใ/ไไ

ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

ครงการอบรม฿ห้ความ
รู้กี่ยวกับกฎหมาย
ป.ป.ช. ฿นการปฏิบัติ
งานท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
งบด้านินงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

10,000

ครงการอบรม฿ห้ความ
รู้฿นการป้องกันละ
ก้เขปัญหายาสพติด

20,000

ครงการอบรมอาสา
สมัคร อปพร.
ต้าบลกวางจน

50,000

ครงการอบรมอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

50,000

ครงการอันนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระ
จ้าอยู่หัว

ค่าวัสดุ

ปรับปรุงบ่อขยะของ
องคຏการบริหารส่วน
ต้าบลกวางจน

200,000

อบรม฿ห้ความรู้การ
ก้าจัดนๅ้าสีย฿นชุมชน

20,000

วัสดุก่อสร้าง

30,000

200,000

วัสดุการกษตร

20,000

5,000

วัสดุกีฬา

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ โไ/ไไ

ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย
งบด้านินงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

ครงการอบรม฿ห้ความ
รู้กี่ยวกับกฎหมาย
ป.ป.ช. ฿นการปฏิบัติ
งานท้องถิ่น

10,000

ครงการอบรม฿ห้ความ
รู้฿นการป้องกันละ
ก้เขปัญหายาสพติด

20,000

ครงการอบรมอาสา
สมัคร อปพร.
ต้าบลกวางจน

50,000

ครงการอบรมอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

50,000

ครงการอันนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
ของพระบาทสมด็จพระ
จ้าอยู่หัว

20,000

20,000

ปรับปรุงบ่อขยะของ
องคຏการบริหารส่วน
ต้าบลกวางจน

200,000

อบรม฿ห้ความรู้การ
ก้าจัดนๅ้าสีย฿นชุมชน

20,000

วัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุ

รวม

230,000

วัสดุการกษตร
วัสดุกีฬา

25,000
98,000

98,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ โๅ/ไไ

ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวตอรຏ

ค่าวัสดุ

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข
70,000

วัสดุครื่องดับพลิง

91,000

วัสดุครื่องต่งกาย

13,000

วัสดุฆษณาละผยพร่

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

60,000

วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น
วัสดุเฟฟ้าละวิทยุ

วัสดุส้านักงาน

150,000

70,000
180,000

210,000

ค่าครุภัณฑຏ

70,000
20,000

25,000

ค่าบริการเปรษณียຏ

55,000

ค่าบริการสื่อสารละทร
คมนาคม

100,000

36,000

ค่าเฟฟ้า

540,000

50,000

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรือ
อิล็กทรอนิกสຏ
ครุภัณฑຏยานพาหนะละขน
ส่ง
ครุภัณฑຏรงงาน

50,000

80,000

20,000

ค่าบริการทรศัพทຏ

ครุภัณฑຏก่อสร้าง

10,000

2,524,571

305,000

ค่านๅ้าประปา ค่านๅ้าบาดาล

ค่าสาธารณูปภค

10,000

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

30,000

วัสดุวิทยาศาสตรຏหรือการ
พทยຏ

งบด้านินงาน

งบลงทุน

20,000

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

20,000

10,000

30,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

หน้า ๊ โๆ/ไไ

ผนงาน

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปภค

160,000

วัสดุครื่องดับพลิง

91,000

วัสดุครื่องต่งกาย

43,000

วัสดุฆษณาละผยพร่

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุชืๅอพลิงละหล่อลื่น

ค่าครุภัณฑຏ

2,584,571
535,000
90,000

วัสดุวิทยาศาสตรຏหรือการ
พทยຏ

180,000

วัสดุส้านักงาน

340,000

ค่านๅ้าประปา ค่านๅ้าบาดาล

20,000

ค่าบริการทรศัพทຏ

25,000

ค่าบริการเปรษณียຏ

55,000

ค่าบริการสื่อสารละทร
คมนาคม

136,000

ค่าเฟฟ้า

590,000

ครุภัณฑຏก่อสร้าง

งบลงทุน

รวม

วัสดุคอมพิวตอรຏ

วัสดุเฟฟ้าละวิทยุ
งบด้านินงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏหรือ
อิล็กทรอนิกสຏ
ครุภัณฑຏยานพาหนะละขน
ส่ง
ครุภัณฑຏรงงาน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ โ็/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

ครุภัณฑຏส้านักงาน
ก้าอีๅส้านักงาน จ้านวน
ๆ ตัว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑຏ

30,000

ค่าจัดซืๅอกรวยจราจร
พื่องานก่อสร้าง

22,500

ค่าจัดซืๅอครื่องพิมพຏ

15,000

ครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 BTU
จ้านวน 3 ครื่อง ห้อง
ประชุมสภา

97,200

ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ
LED ขาวด้า ิแ่
หน้า/นาทีี

5,200

ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ
LED ขาวด้า ชนิด
Network บบ แ ิโ่
หน้า/นาทีี

8,900

ครื่องส้ารองเฟ แ
ครื่อง
จัดซืๅอคอมพิวตอรຏ all
in one จ้านวน ๅ
ครื่อง
จัดซืๅอคอมพิวตอรຏตัๅง
ตຍะบบ ALL In one

2,500

85,000

17,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ โ่/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ครุภัณฑຏส้านักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑຏ

ก้าอีๅส้านักงาน จ้านวน
ๆ ตัว

30,000

ค่าจัดซืๅอกรวยจราจร
พื่องานก่อสร้าง

22,500

ค่าจัดซืๅอครื่องพิมพຏ

15,000

ครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 BTU
จ้านวน 3 ครื่อง ห้อง
ประชุมสภา

97,200

ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ
LED ขาวด้า ิแ่
หน้า/นาทีี

5,200

ครื่องพิมพຏลซอรຏ หรือ
LED ขาวด้า ชนิด
Network บบ แ ิโ่
หน้า/นาทีี

8,900

ครื่องส้ารองเฟ แ
ครื่อง

2,500

จัดซืๅอคอมพิวตอรຏ all
in one จ้านวน ๅ
ครื่อง

85,000

จัดซืๅอคอมพิวตอรຏตัๅง
ตຍะบบ ALL In one

17,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ โ้/ไไ

ผนงาน
จัดซืๅอครื่อง
คอมพิวตอรຏ All In
One ส้าหรับประมวล
ผล
จัดซืๅอครื่องปรับอากาศ
ขนาด แใเเเ BTU
ิห้องวิทยุี

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑຏ

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ
Multifunction บบ
หมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึก
พิมพຏ (Ink tank
Printer) จ้านวน ๆ
ครื่อง

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

23,000

21,000

45,000

จัดซืๅอครื่องพิมพຏล
ชอรຏ LED ขาวด้า แ
ครื่อง

2,600

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ
จ้านวน ๆ ครื่อง

15,000

จัดซืๅอตู้บานลื่อน ไ ฟุต
บนกระจกล่างทึบ

47,400

จัดซืๅอตຍะละก้าอีๅ
ส้านักงาน
จ้านวน 1ชุด

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

7,000

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑຏ

หน้า ๊ ใเ/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

จัดซืๅอครื่อง
คอมพิวตอรຏ All In
One ส้าหรับประมวล
ผล

23,000

จัดซืๅอครื่องปรับอากาศ
ขนาด แใเเเ BTU
ิห้องวิทยุี

21,000

จัดซืๅอครื่องพิมพຏ
Multifunction บบ
หมึกพร้อมติดตัๅงถังหมึก
พิมพຏ (Ink tank
Printer) จ้านวน ๆ
ครื่อง

45,000

จัดซืๅอครื่องพิมพຏล
ชอรຏ LED ขาวด้า แ
ครื่อง

2,600

จัดซืๅอครื่องส้ารองเฟ
จ้านวน ๆ ครื่อง

15,000

จัดซืๅอตู้บานลื่อน ไ ฟุต
บนกระจกล่างทึบ

47,400

จัดซืๅอตຍะละก้าอีๅ
ส้านักงาน
จ้านวน 1ชุด

7,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ใแ/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

จัดซืๅอถังขยะพลาสติก
บบเม่มีล้อมีฝาปิด
แโเ ลิตร

225,000

จัดซืๅอรถพยาบาล ิรถตู้ี
ค่าครุภัณฑຏ

ชัๅนก็บอกสารหล็ก ไเ
ช่อง

7,900

ตู้หล็กก็บอกสาร โ
ลิๅนชัก

5,600

ตຍะท้างานพร้อมก้าอีๅ

10,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปภค
งบลงทุน

ค่าชดชยสัญญาบบปรับ
ราคาเด้ ิค่า K)
ค่าปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง
ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

2,500,000

ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย
ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย
ิศูนยຏพัฒนาด็กล็กบ้าน
ดอนจ้าปาี
ค่าชดชยสัญญาบบ
ปรับราคาเด้ิค่า K)
ค่าปรับปรุงหอประชุม
อบต.กวางจน

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ใโ/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

จัดซืๅอถังขยะพลาสติก
บบเม่มีล้อมีฝาปิด
แโเ ลิตร
ค่าครุภัณฑຏ

รวม

225,000

จัดซืๅอรถพยาบาล ิรถตู้ี

2,500,000

ชัๅนก็บอกสารหล็ก ไเ
ช่อง

7,900

ตู้หล็กก็บอกสาร โ
ลิๅนชัก

5,600

ตຍะท้างานพร้อมก้าอีๅ

10,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปภค
งบลงทุน

ค่าชดชยสัญญาบบปรับ
ราคาเด้ ิค่า K)

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

225,000

225,000

ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย

200,000

200,000

ก่อสร้างรัๅวพร้อมป้าย
ิศูนยຏพัฒนาด็กล็กบ้าน
ดอนจ้าปาี

150,000

150,000

ค่าชดชยสัญญาบบ
ปรับราคาเด้ิค่า K)

20,000

20,000

ค่าปรับปรุงหอประชุม
อบต.กวางจน

390,000

390,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ใใ/ไไ

ผนงาน
ครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนๅ้าอ่างหมือง฿หญ่
สกก ถึงหนองฉิม หมู่
ที่ แ บ้านบัวพักกวียน
ครงการก่อสร้างถนน
ข้าสู่พืๅนที่การกษตร
สายฝายหลวง ูถึงล้า
ห้วยนาขี หมู่ที่ แ็

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
จากบ้านนายกรวย นพ
ธรรม ูบ้านนายสนม
ดาวช่วย บ้านดอนจ้าปา
หมู่ที่ ๅ
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายนานายจรัส อ่อน
อุทัย หมู่ โ
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางค้านาง ู
หนองอึ่ง ิดอนปู่ตาี หมู่
่

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า ๊ ใไ/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนๅ้าอ่างหมือง฿หญ่
สกก ถึงหนองฉิม หมู่
ที่ แ บ้านบัวพักกวียน

275,000

275,000

ครงการก่อสร้างถนน
ข้าสู่พืๅนที่การกษตร
สายฝายหลวง ูถึงล้า
ห้วยนาขี หมู่ที่ แ็

270,000

270,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
จากบ้านนายกรวย นพ
ธรรม ูบ้านนายสนม
ดาวช่วย บ้านดอนจ้าปา
หมู่ที่ ๅ

120,000

120,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายนานายจรัส อ่อน
อุทัย หมู่ โ

265,000

265,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางค้านาง ู
หนองอึ่ง ิดอนปู่ตาี หมู่
่

250,000

250,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ใๅ/ไไ

ผนงาน
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางมัลลิกา
ครอบครองวงศຏ หมู่ที่
แๆ บ้าน฿หม่ทพ
ประทาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางสูน บุญ
ทียม ูสวนนางนิยม
น้อยศรี บ้านหนองปอ
ดง หมู่ ็
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายมรุ หมู่ ็
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายหนองตานา หมู่ที่
แไ บ้านหนองกุง
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายหลังรงรียนกวาง
จนศึกษา หมู่ ๆ

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า ๊ ใๆ/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางมัลลิกา
ครอบครองวงศຏ หมู่ที่
แๆ บ้าน฿หม่ทพ
ประทาน

250,000

250,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายบ้านนางสูน บุญ
ทียม ูสวนนางนิยม
น้อยศรี บ้านหนองปอ
ดง หมู่ ็

140,000

140,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายมรุ หมู่ ็

126,000

126,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายหนองตานา หมู่ที่
แไ บ้านหนองกุง

268,000

268,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก
สายหลังรงรียนกวาง
จนศึกษา หมู่ ๆ

275,000

275,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ใ็/ไไ

ผนงาน
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก หมู่
ที่ แโ ิสายรอบหนอง
บัวี
ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็กสาย
นานายบุญถม งอกนา
สียว ู นานายอุดม บุ
ตะขียว บ้านหนองกุ
งค้า หมู่ แใ

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

ครงการก่อสร้างถนน
พื่อข้าพืๅนที่ทางการ
กษตร สายดอนปู่ตา
หมู่ แใ ิคสลี
ครงการก่อสร้างฝายนๅ้า
ล้น ช่วงนานางสุมาลยຏ
ยงพชร หมู่ที่ ํํ บ้าน
ทองส้าราญ
ครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนๅ้า ซอยบ้านนาย
พรมดี ู บ้านนายตม
นักรบ หมู่ที่ ใ บ้าน
หนองคร้อ

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า ๊ ใ่/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็ก หมู่
ที่ แโ ิสายรอบหนอง
บัวี

270,000

270,000

ครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมหล็กสาย
นานายบุญถม งอกนา
สียว ู นานายอุดม บุ
ตะขียว บ้านหนองกุ
งค้า หมู่ แใ

140,000

140,000

ครงการก่อสร้างถนน
พื่อข้าพืๅนที่ทางการ
กษตร สายดอนปู่ตา
หมู่ แใ ิคสลี

127,000

127,000

ครงการก่อสร้างฝายนๅ้า
ล้น ช่วงนานางสุมาลยຏ
ยงพชร หมู่ที่ ํํ บ้าน
ทองส้าราญ

779,000

779,000

ครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนๅ้า ซอยบ้านนาย
พรมดี ู บ้านนายตม
นักรบ หมู่ที่ ใ บ้าน
หนองคร้อ

265,000

265,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ใ้/ไไ

ผนงาน
ครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนๅ้าสายบ้านนาย
ทองขัน ูบ้านนายบุญ
หลือ หมู่ที่ ้ บ้านสวน
อ้อย

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

ครงการก่อสร้างราง
ระบายนๅ้า จากบ้านนาย
ประวช วันทาขียว
ูบ้านนายประสริฐ หมู่
หัวนา บ้านดอนจ้าปา
หมู่ ๅ
ครงการสริมผิวทางอ
สฟัลติกคอนกรีต สาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ แ่
ครงการสริมผิวทางอ
สฟัสติกคอนกรีต สาย
รอบบ้านกวางจน หมู่
ไ
งินอุดหนุนขององคຏกรศาสนา
งินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

งบงินอุดหนุน

งินอุดหนุน

งินอุดหนุนส่วนราชการ
งินอุดหนุนองคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งินอุดหนุนองคຏกรประชาชน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินละสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า ๊ ไเ/ไไ

ผนงาน

265,000

265,000

ครงการก่อสร้างราง
ระบายนๅ้า จากบ้านนาย
ประวช วันทาขียว
ูบ้านนายประสริฐ หมู่
หัวนา บ้านดอนจ้าปา
หมู่ ๅ

150,000

150,000

ครงการสริมผิวทางอ
สฟัลติกคอนกรีต สาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ แ่

275,000

275,000

ครงการสริมผิวทางอ
สฟัสติกคอนกรีต สาย
รอบบ้านกวางจน หมู่
ไ

275,000

275,000

งินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
งินอุดหนุน

รวม

ครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนๅ้าสายบ้านนาย
ทองขัน ูบ้านนายบุญ
หลือ หมู่ที่ ้ บ้านสวน
อ้อย

งินอุดหนุนขององคຏกรศาสนา

งบงินอุดหนุน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

งินอุดหนุนส่วนราชการ
งินอุดหนุนองคຏกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งินอุดหนุนองคຏกรประชาชน

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ไแ/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าขยายขตเฟฟ้ารง
ต่้า
หมู่ที่ 15

งินอุดหนุน

180,000

ครงการค่ายภาษา
อังกฤษน่ารู้สู่อาซียน

50,000

ครงการค่ายยุวชนรียน
รู้การด้านินชีวิต

50,000

ครงการจัดการข่งขัน
พัฒนาการละทักษะ
ทางวิชาการ

50,000

ครงการประพณีบุญ
บัๅงเฟ
ครงการฝຄกซ้อมผน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัยของกลุ่ม
ซนนิ่งที่ 11
ครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม นัก
รียนละยาวชน฿น
ต้าบลกวางจน

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

265,000

ครงการควบคุมละ
ป้องกันรคขาดสาร
เออดีน

งบงินอุดหนุน

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

5,000

50,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบงินอุดหนุน

งินอุดหนุน

หน้า ๊ ไโ/ไไ

ผนงาน

ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

รวม

ค่าขยายขตเฟฟ้ารง
ต่้า
หมู่ที่ 15

265,000

ครงการควบคุมละ
ป้องกันรคขาดสาร
เออดีน

180,000

ครงการค่ายภาษา
อังกฤษน่ารู้สู่อาซียน

50,000

ครงการค่ายยุวชนรียน
รู้การด้านินชีวิต

50,000

ครงการจัดการข่งขัน
พัฒนาการละทักษะ
ทางวิชาการ

50,000

ครงการประพณีบุญ
บัๅงเฟ
ครงการฝຄกซ้อมผน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัยของกลุ่ม
ซนนิ่งที่ 11
ครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม นัก
รียนละยาวชน฿น
ต้าบลกวางจน

200,000

200,000

5,000

50,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

หน้า ๊ ไใ/ไไ

ผนงาน

ผนงานงบกลาง

ผนงานบริหารงาน ผนงานการรักษา
ผนงานสาธารณ
ผนงานการศึกษา
ทั่วเป
ความสงบภายใน
สุข

ครงการรณรงคຏละ
ก้เขปัญหายาสพติด
฿น (to be no. 1) ทัๅง
แ่ หมู่บ้าน

งินอุดหนุน

50,000

ครงการศูนยຏปฏิบัติการ
ร่วม฿นการช่วย
หลือประชาชนของ
องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

25,000

ครงการอาหารกลางวัน
นักรียนรงรียน฿น
สังกัด สพฐ. ็ รงรียน
รวม

ผนงานคหะละ ผนงานสร้างความ
ชุมชน
ข้มขใงของชุมชน

180,000

ครงการร่วมข่งขัน
กีฬาภาย฿นกลุ่มต้าบล
กวางจน
งบงินอุดหนุน

ผนงานสังคม
สงคราะหຏ

4,246,200
22,772,241

16,643,636

800,000

16,516,608

7,806,777

894,061

2,863,677

430,000

วันที่พิมพຏ ๊ แ้/่/โๅๆไ เ่๊ไโ๊เเ

งบ/หมวด/ประภทรายจ่าย

งบงินอุดหนุน

งินอุดหนุน

หน้า ๊ ไไ/ไไ
ผนงานการศาสนา
ผนงาน
วัฒนธรรม ละ อุตสาหกรรมละ ผนงานการกษตร
นันทนาการ
การยธา

ผนงาน

รวม

ครงการรณรงคຏละ
ก้เขปัญหายาสพติด
฿น (to be no. 1) ทัๅง
แ่ หมู่บ้าน

180,000

ครงการร่วมข่งขัน
กีฬาภาย฿นกลุ่มต้าบล
กวางจน

50,000

ครงการศูนยຏปฏิบัติการ
ร่วม฿นการช่วย
หลือประชาชนของ
องคຏกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

25,000

ครงการอาหารกลางวัน
นักรียนรงรียน฿น
สังกัด สพฐ. ็ รงรียน

4,246,200

รวม

768,000

5,770,000

235,000

75,500,000

